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 ديمقت

هلل  إن   ونستغفره  ، الحمد  ونستعينه  من    ،نحمده  باهلل  ونعوذ  إليه،  ونتوب 

أنفسنا  فال    ،شرور  له، ومن يضلل  فال مضل  اهلل  يهده  من  أعمالنا،  سيئات  ومن 

 هادي له. 

عبده   محمًدا  أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  وأشهد 

بالهد  ،ورسوله الدين    ،الحق  دينى ووصفيه من خلقه، أرسله ربه  ليظهره على 

وعلى من اتبعهم    ، كله، فصلوات ربي وسالمه عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين

 وسلك طريقهم إلى يوم الدين. 

 أما بعد:

حفظه اهلل  التي كان يكتبها الوالد    ، فهذه مجموعة من الفوائد الدينية واألدبية 

 تعالى بعد أن تقاعد من العمل.

ارسها الوالد يف القضاء والخطابة والدعوة، وبعد  ة مويلفبعد مسيرة عمل ط 

طلبه أن   الرسمية حسب  األعمال  ب  ،ترك  يسكن  أن  يف قرر  المكي  الحرم  جوار 

 شرفها اهلل وحرسها من كل سوء. ، مكة المكرمة

أن   الحرموبعد  بجوار  وقته  ،سكن  من  يستفيد  أن  بحضور    ، أحب  وذلك 

ُس   الحرم.يف ون  دروس العلماء والمشايخ الذين ُيَدرِّ

أثناء حضوره للدروس الدينية    ،والمحاضرات  ويف  الفوائد  يقيد بعض  كان 

كذلك فقد أضاف   واألدبية التي يستظرفها لنفسه، وما فكر أن يطلع عليها أحد؛ 

أو  لها،  مطالعته  أثناء  الكتب  من  يستخرجها  كان  التي  الفوائد  من  الكثير  إليها 

 ة القرآن الكريم وغيرها. ذاعج إالفوائد التي كان يحصل عليها من برام

ا بجمع هذه الفوائد واالحتفاظ هبا،  كان مغرمً حفظه اهلل  ويف الحقيقة فإن الوالد  
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على   تدون  التي  واألشعار  والحكم  الفوائد  تلك  حتى  له،  يتيسر  مصدر  أي  من 

أوراق التقاويم، كتقويم أم القرى وغيره، كان ينتقي ما يعجبه ويقوم بنسخه وحفظه،  

 ه مجموعة كبيرة من تلك الفوائد التي قام بتقييدها وحفظها. لدي مع  حتى تج 

متنوعة الفوائد  الفنون،    ،وهذه  العلوم، وال فن من  من  تقتصر على علم  ال 

ومنها  :فمنها  الدين،  وأصول  بالعقائد  يتعلق  وعلوم   :ما  التفسير  بعلم  يتعلق  ما 

ومنها  ومنها   :القرآن،  وقواعده،  وأصوله  بالفقه  يختص  ي م   :ما  حول    دورا 

ما    : ما يختص بالنحو والصرف وعلوم العربية، ومنها  :الحديث وعلومه، ومنها 

ومنها  والحكم،  واألمثال  واألدب  بالشعر  وطباعهم،    :يتعلق  بالناس  يتعلق  ما 

 والتاريخ والسير، والحياة والعيش، واآلداب واألخالق وغير ذلك. 

الوالد   اهلل  ولم يكن  الفوائدحفظه  لهذه  ناقل  بمجرد  ناقدً ل ك،  ا  ا ومناقًش ان 

وشارًح ومصوبً  لألخطاء،  وموجهً ا  تعليق  ا  من  يستفيد  قد  القارئ  أن  حتى  ا، 

الوالد أكثر من استفادته من الفائدة نفسها، وقد ساعده على ذلك تفرغه لطلب 

العلم، وحفظه لكتاب اهلل عز وجل، واستحضاره آليات القرآن، حيث كان كثير 

 ا وفهًما وتدبًرا. فظً العناية بالقرآن تالوة وح

مذكراته  لما  و على  طباعتها  واطلعت  يف  استأذنته  القبسات،  هذه  وجدت 

أوالده  أن  له  شرحت  ثم  والنشر،  الطبع  يستحق  عمل  أنه  يرى  ال  ألنه  فرفض؛ 

وأحفاده وأبناء العم ال يعلمون عن جدهم شيًئا؛ فهذه ذكرى وتشجيع لهم على  

العلم، وتعلم  أه  الكفاح  له كذلك  العلمية،هذ  ميةوبينت  وقيمتها  الفوائد،  ثم    ه 

سائاًل   ونشرها،  لطبعها  ومراجعتها  برتتيبها  باهلل  مستعينًا  فقمت  بطبعها،  أذن 

 المولى عز وجل أن ينفع هبا وُيستفاد منها. 

الوالد   رأى  اهلل  ثم  يراج  حفظه  أن  ذلك  الفوائد بعد  ما    ،ع هذه  عليها  ويزيد 

ويبينها أحيانً   ، يوضحها  يخالفها  وفتاواهم،    كتبمن  ا  أو  الموثوقين  العلم  أهل 
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أو المذاهب   ،وقد استدرك على بعض العلماء بعض ما نقلوه عن األئمة األربعة 

 . األربعة المعروفة

يف   المحققين  العلم  طلبة  ببعض  نستعين  أن  علينا  أشار  أنه  هذه  كما  ترتيب 

لك  وذ   ، وأماكن وجودها يف كتب أهل العلم ها،  توثيق الفوائد على الموضوعات، و 

حتى يطمئن القارئ إلى ما فيه من آراء ونقول  تأصياًل علميًّا؛   ليكون الكتاب مؤصاًل 

 . باإلضافة إلى تخريج األحاديث واآلثار الموجودة يف الكتاب   ، وأقوال فقهية 

ذا الكم الهائل من النصوص على اختالف فنون  ه يف سبيل توثيق    َل ذ  وقد بُ 

فالوالالعل كبيرة،  جهود  والمعرفة،  المعرفة  انك   دم  فنون  بين  ويأخذ    ،يتنقل 

مستعدً  كان  الفائدة  كانت  فحيثما  فن،  كل  من  والغرائب  واللطائف  ا  الفوائد 

 القتناصها وتقييدها. 

كتاب   من  الطبعة  هذه  أن  إلى  نشير  أن  نحب  فإننا  هي  قبسا الولذلك  ت 

ما  ا م ما سواه  أما  ،حفظه اهلل ومتعه بالصحة والعافية   الطبعة المعتمدة لدى الوالد

 فليس بمعتمد.   ؛طبع قبل ذلك أو نشر

الفوائد، وأن    وختاًما: ينفع هبذه  أن  بمنه وكرمه،  الجليل،  العظيم  اهلل  أسأل 

إنه ولي  وكل من شارك يف إخراجها؛  يجعلها يف موازين أعمال جامعها ومعدها،  

واهلل أعلم وأحكم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى  ،  ذلك والقادر عليه

 به أجمعين. وصح له آ
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 (1) وَجزٌة للمؤلِّفترمجٌة ُم

بن     ه:اسم   صالح   بُن  ُد  بن     اهلل  عبد محم  د   محم  بن     اهلل  عبد بن   ُسَليماَن  بن  

ٍم الشاوي  
د  بن  غان    محم 

 
. األَ  الَبْقمي  ْزدي 

المؤلِّ   ه:مولد   )  ُف ُول َد  بتاريخ:   ، الُبَكْيري ة  الموافق  23/9/1350يف  :  هـ(، 

 م(. 31/1/1932)

نَْين؛ فقد كان والده  ري  يْ كَ ُف يف البُ نشأ المؤلِّ   نشأت ه: َظْين  ومتديِّ
ة  بين أبَوْين  محاف 

ي ة، وكان  ُبَكْير  ال   ماء عالًما م ن عل    الشاويِّ   اهلل  عبد  بن    صالح    فضيلُة الشيخ  

لم   اعتَذَر  ن ة؛ ولذلك  والم  الحمُد  ريَن، وهلل  الُموس  َتْينم ن  مر   
بالقضاء  ُكلَِّف  ؛  (2) ا 

القضاءَ  تحصيل    ألن   يف  االستمرار   عن  َيشَغُلُه  الدروس،    سوف  وإلقاء   العلم، 

 التجاري ة. 
 وعن أعمال ه 

َظ المؤلِّ    اهلل  عبد حيُث بدأ بالحفظ  على يد الشيخ    ؛ ه فار ُف القرآَن منذ نعومة  َأظْ َحف 

، قبل أن يكوَن إماًما للحَرم  المكي، ثم أكَمَل حفظه على    بن محمد الُخَليفي 

 . ( 3) يف مسجد ُتْركي   بن سالم الكريديس    الرحمن  عبد الشيخ  المقرئ   

َظ القرآَن بدأ مسيرَتُه يف طلَ   للعلم:  طلب ه   م  به  هتَ العلم؛ حيُث ا  ب  وبعد أن َحف 

ُل  أو  وكان  منهم،  ويستفيَد  ليتعل َم  العلماء؛  مجالس   إلى  وأحَضَرُه  ذلك   والُدُه، 

مع طلبة   يجلُس  كان  ُعُمره؛ حيُث  من  التاسعَة  بَلَغ  يدُرُسوَن    العلم    عندما  الذين 

 
ترجمة    (1) الوالد  كتَبْ   رة  مختَص   هذه  عن  ترجمة    ُتها  وهناك  اهلل،  م  تُ عْ جمَ   عة  موس    حفظه  ذ  ها  ن وم    ،ه  ريات  كْ ن 

 ها. لي طبعَ  رَ أن ييسِّ  اهللَ  نا، ولعل  يْ لدَ  الموجودة   الت  والمراَس  الوثائق  

ا له، ثم لم    َح فسمَ   ،بالمشايخ  عَ واستشفَ   عَ فامتنَ  ،يم  ص  قاضيًا يف القَ     العزيز عبد  ُك ل  نه المَ عي    حيُث   (2)

سعوتول   الملك  الجنوبعي  ،  د  ى  يف  قاضيًا  فيها:    ةً برقي    ك  ل  للمَ   َل فأرَس   ،نه  بلَ »قال    سن    غَ إنه 

 جناته.  فسيَح  هُ نَواسعة، وأسكَ  رحمةً  اهللُ  هُ مَ ح  رَ  ؛َي عف  فأُ  «،له ُح سمَ ال تَ  ةَ ي  لصحِّ ا هُ ظروفَ  ن  إد، والتقاعُ 

 (.61ة )صري  يْ كَ ينظر: مساجد البُ . كي بن منصور الرتكيرْ تُ   سه  إلى مؤسِّ  ةً نسب ؛ىهكذا ُيسم   (3)
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ه  فضيلة   ابن  الشاوي  اهلل عبدالشيخ صالح بن    عند والد  ُكُتب  شيخ  اإلسالم  ؛ يف 

يرة   اكتب  تيمي ة، و النبوي ة؛ ولهذا ُيعتَبُر والُدُه    بن القيِّم، وكتب  التفسير، وكتب  السِّ

َل الذي تعل م عليه بعَض العلوم الشرعية.   هو شيَخُه األو 

ُعُمر   م ن  َعْشرَة  الحاديَة  بَلَغ  الَحْلقة  يف  ولما  إلى  إليه والُدُه أن ينضم   َب 
َرغ  ه، 

البُ  يف  الكبير  الجامع  بن  ري  يْ كَ المسجد  د  محم  الشيخ  على  ليدُرَس    اهلل  عبد ة؛ 

َبيِّل   والشيخ    إمام    الس  المكي،  َبيِّل  اهلل  عبد بن    العزيز عبد الحَرم   الس 
والشيخ  (1)   ،

د بن ُمقب   مة محم   .  ل  الُمقب ل، وغيرهم م ن علماء ذلك الزمانالعال 

ه ، سافر إلى   ، وانضم  مع طلبة  العلم   ياض الرويف السنة  الثالثَة َعْشرَة م ن ُعُمر 

بن   اللطيف  عبد  الشيخ  وأخيه  الشيخ،  آل  إبراهيم  بن  محمد  الشيخ  مسجد  يف 

هم من العلماء آَنَذاك.   إبراهيم، وغير 

َم   َقد  الشيخ    اهلل  عبدولما  العمِّ  الطائف،    ابُن  م ن  الشاوي  عثمان  بن  د  محم 

الطائف؛   يف  التوحيد   بدار   بااللتحاق   أَخَذ  تحَ فال أقنََعُه  أن  وبعد  هبا،  ودَرَس  َق 

المعهد    الثانويَة يف  الرياض، وأكَمَل  إلى  التوحيد، عاد  دار  م ن  طة   المتوسِّ شهادَة 

 بالرياض. 
ِّ
 العلمي

( عام  »داَر  1372ويف  آَنَذاَك:  ى  تسم  كانت  والتي  الشريعة،  بكلية  التَحَق  هـ( 

جه   تخر  حتى  فيها  واستمر   الشرعي ة«،  م ن ضمن  1376)   عامالُعُلوم   وكان  هـ(، 

ه  وأساتذت ه  الذين دَرَس عليهم يف  جت يف الكلية، وكان م ن مشايخ   ُدْفعٍة تخر 
ل  أو 

الشيُخ   والشيُخ  الكلية:  البيان(،  تفسير  )أضواء  يطي، مؤلُِّف  نْق  الشِّ األمين  د  محم 

اق عفيفي، وغيرهم من  العزيز عبد   ذاك. آن علمأهل ال  بن باز، والشيُخ عبد الرز 

عام    ه:أعمال   الشريعة  كلية  يف  جه  تخر  تعيينُهُ 1376وبعد  تم   يف    هـ،  قاضًيا 

 
 مكي.م الالحرَ  إمام   ل يِّ بَ الس   اهلل عبد د بن محم   الشيخ   وهو شقيُق  (1)
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َبْلدة   يف  الشرقية  )  ري ة  يْ عَ الن    المنطقة  بتأسيس   15/2/1377بتاريخ:  وقام  هـ(، 

الشرعي ة    
واستمَ   المحكمة  لها،  رئيًسا  وُعيَِّن  مَ فيها،  عَمُلُه يف  القضاء حتى    ال  جَ ر  

 هـ(.16/8/1379: )تاريخ 

ة  قاضًيا تول ى إمامَة جامع الن  يْ عَ ويف أثناء وجوده يف الن  ي ة، وتول ى الَخَطابَة  ير  عَ ري 

، ويف األعياد والمناَسبات.   يوم الجمعة 

أثناء   ها  توَّلا التي  المهامِّ  الن    ومن  يف  قاضًيا  األمر     رياة:ي  ع  عمله  هيئات   تأسيُس 

ع والنهي   ابالمعروف،  ْسبة   لمنن  الح  أعمال  وتول ى  لها،  رئيًسا  ُعيَِّن  ثم  فيها،  َكر  

لٍّ لها.   فيها لفرتٍة وجيزة، حتى تم  تعييُن رئيٍس مستق 

عملِ  من  تقريًبا  ي ِن  عام  القضاِء:   هِ وبعد  مجاِل  الشيخ    يف  سماحة  منه  طَلَب 

إبراهيم   بُن  كتابة    محمُد  وافتتاح   لتأسيس   الرياض؛  إلى  ل،  َعدْ ال  االنتقاَل 

لم يكن هناك كتابُة َعْدٍل رسمي ة  هبذا االسم  قبل   والقيام  بعمل  الالزم  لها؛ حيُث 

يم.   ذلك يف منطقة  الرياض  والَقص 

االنتهاء   لها؛ فكان    وبعد  ُعيَِّن رئيًسا   : الَعْدل   
ن عملي ة  تأسيس  وافتتاح  كتابة 

م 

وقد   بالرياض،  الَعْدل   لكتابة   رئيٍس  َل  األنظ مة  ب  رت  أو  م ن  لها  َيلَزُم  ما  فضيلُتُه 

فيَن، وباَشَر العَمَل فيها بتاريخ: )  هـ(.1379/ 18/8والقوانين  والموظ 

ِل: د  الع  ت رِة عمِلِه رئيًسا لكتابة  ف  بالعَمل  عضًوا قضائيًّا احتياطيًّا    وخالل   ُكلَِّف 

المسائي ة     
الفرتة  يف  التجاري ة    

المناَزعات  الهيئة،  حال يف  هبيئة   أعضاء  أحد   تغي ب    
ة 

( بتاريخ:  أن  28/5/1389وذلك  بعد  رسميًّا،  عضًوا  ذلك  بعد  صار  ثم  هـ(، 

األعضاء   أحُد  إعفاَءهُ م    طَلَب  ُجَبير  بن  د  محم  الشيخ   إلى  م    ن  غ   للتفر  الهيئة،  ن 

 عمل ه  الرسمي. 

األعمالِ  توَّلا   وِمن  بي  ها:التي  األَنك حة   بعقود   اقياُمُه  ل  لنان  َعم  حيُث  س؛ 
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 هـ(، بجانب  5/4/1392مأذوًنا لألنكحة، وقد تم تعيينُُه يف هذا العمل بتاريخ: )

 يف كتابة  الَعْدل  بالرياض.  ه  عمل  

األعمالِ  أيًضا:  وِمن  ها  توَّلا الجزيرة     التي  سة   مؤس  يف  ًسا  مؤسِّ عضًوا  تعيينُُه 

َب  انُتخ  َحافة  والطَِّباعة  والن ْشر، ثم  أللصِّ ق َبل  زمالئ ه  وعُ يًض   م ن  إداريًّا    يِّنَ ا  عضًوا 

 .هـ(1/8/1398بتاريخ: )

 ل. دْ كل  ذلك بجانب  عَمل ه  يف كتابة العَ 

تعيينُُه مستشاًرا لمعالي وزير  الَعْدل  آنذاَك الشيخ إبراهيم    أيًضا:  وِمن األعمالِ 

د بن إبراهيم آل الشيخ، بتاريخ: ) وجيزٍة   ةٍ فرت  هـ(، وبعد15/3/1398بن محم 

عمَ  يريد م ن  ما  له  ق  فتحق  ر،  المبكِّ والتقاُعَد  اإلعفاَء  طَلَب  مستشاًرا  وذلك   ؛ل ه  

( األعمال  9/2/1399بتاريخ:  م ن  ه   نفس  إراحَة  يريُد  كان  ألنه  ة،  الرسمي    هـ(؛ 

َغ لكتابة    ، وغير ذلك. البحوث، والعبادة   والتفر 

ر اال د: بعد التقاع    قر 
ةَ قاَل نتوبعد التقاُعد  مَة حَرَسها اهلل، وسَكَن     إلى مك  المكر 

الدروَس   ويحُضُر  الخمَس،  الصلوات   فيه  يصلِّي  وكان  المكي،  الحَرم   بجوار  

ْفظ ه  لكتاب اهلل.   والمحاَضرات، وقد ساَعَدُه ذلك على استعادة    ح 

الوالد    م ن  رأيُت  اهلل  ولقد  بكتاحفظه  َة عنايًة  مك  إقامت ه  يف  ا أثناَء  ؛ تالوًة  هللب 

ألبنائ   تَرَك  إنه  حتى  وتدب ًرا؛  وفهًما  أعمال    ه  وحفًظا،  ُرُبع  ت  اوتجار  ه  جميَع  منذ  ه، 

القرآن   عن  شيء   َيشَغَلُه  ال  حتى  المكي،  الحَرم   بجوار   وسَكَن  تقريًبا،    َقْرٍن 

ةً  َمر  يوٍم  كلِّ  يف  القرآَن  ُم 
َيخت  يزال:  وال  وكان  َيْثن ي   ؛ومداَرَست ه،  إال  عن  ه   ال  ذلك 

والطواف،   والقيام   الصالة   م ن  األخرى  عبادات ه   بخالف   هذا  القاهرة؛  الضرورُة 

 وحضور  دروس  الحَرم  المكي. 

الوالدُ   ه: مؤلافات   َيشَغل   حيات ه   فْ نَ   لم  ل   أو  يف  مشغواًل  كان  ألنه  بالتأليف؛  كثيًرا  َسُه 

 الحكومي ة  والَخَطابة  وغير  
ل، وبعد التقاُعد  ُشغ َل كثيًرا بمجال   عما األ ها م ن بالوظائف 
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والتجارة   ة   الُحر   
وغير    ، األعمال  بالعبادة ،  االهتمام   َيْغفُ مع  لم  ذلك:  ومع  عن    ْل ها، 

 تدوين  بعض  البحوث  والكتابات  المفيدة ، والتي جَمْعناها يف المؤل فات التالية: 

ي   -1  )مطبوع(.ْه ي  ر  لبَ  ا ، يف تفسير  كتاب  ربِّ هْ الن َفحاُت المكِّ

2-  
 
ي فوائ ُد ووَقَفات  ُمنْتقاة  م ْن ُدُروس     -  ُدُروس  وَقَبسات  م ن الحَرم  الَمكِّ

ه  )مطبوع(.   وَغْير 
ِّ
ي  الحَرم  المكِّ

نَْبر )مطبوع(.  -3  ُخْطبُة الم 

َكم  مختارات  م   -4
 ب )مطبوع(. دَ ن عيون  الشعر  واألَ ح 

 )مطبوع(. ْف صارالم، على َمْن أباَح ربا الرد  الوارْف  -5

 والجماعة )مطبوع(.  ة  ن الس   القضاُء والقَدُر، عند أهل   -6

عة  )مطبوع(.  -قطوف  دانية  -7  مقاالت  وموضوعات  متنوِّ

 تراجُم بعض علماء  الشاوي )لم يطبع(.  -8

 ة )مطبوع(. القرآني   اآليات   تعليق  على بعض   -َنَفحات  قرآني ة  -9

بادَ رسالتان  يف القَ  -10  عة )مطبوع(. متنوِّ  ت  اال ومق ،ر  والرِّ

 )لم يطبع(.  هْ الفقهي   األصول  والقواعد   على بعض   ْه،ي  د  الن   التعليقاُت  -11

ي ة   -12  ة )لم يطبع(. النبوي    األحاديث   ن بعض  م   منتقاة    فوائدُ  -َنَفحات  َنَبو 

يِّ   -13 الشاو  صال ٍح  بن   د   محم  الشيخ    
َحَياة  م ن    ه  ابن    وإعدادُ   جمعُ   -أي ام  

 )لم يطبع(.  الشاويلح صا

  ظَ حفَ الكريم، وأن يَ   ه  خالصًة لوجه    هذه األعماَل   َل جعَ أن يَ   اهللَ   أُل ْس ونَ   ؛ هذا

 والعافية.  ةَ ح  عليه الصِّ  ديمَ الوالد، ويُ 

 ***** 
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 الدحيث  ولعومه  -  الرقآن ولعومه
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 : قبسات من:أواًل

 علومه وتفسيره : القرآن الكريم

 سوره القرآن وترتيِب آياِت الفرُق بني ترتيِب

 (:1فائدة )

، وترتيب السور بعضه من الرسول  من الرسول    :ترتيب اآليات

 وبعضه من الصحابة ،. 

عليهم  )كما أن ترتيب السور لم يكن واجًبا    :(1)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

مفو   بل  ترتيب مصحف  منصوًصا؛  كان  ولهذا  اجتهادهم؛  إلى  على    اهلل  عبدًضا 

 يب مصحف زيد، وكذلك مصحف غيره. غير ترت 

موا  ل منصوص عليه؛ فلم يكن لهم أن يقدِّ وأما ترتيب آيات السور فهو منز  

ه ب   على سورة؛ ألن ترتيب اآليات مأمور    موا سورةً آية على آية يف الرسم، كما قد  

ا ترتيب السور فمفو   ا، وأم   ض إلى اجتهادهم(. نصًّ

 والشفتنيقراءة القرآن، دون حتريك اللسان 

 (:2فائدة )

ح   بن  صالح  الشيخ  المكي:ي  م  سئل  بالحرم  درسه  يف  القرآن    د  يقرأ  من 

ك شفتيه، وال لسانه، هل له مثل ثواب من يقرأ بصوت؟،  بالمصحف، وال يحرِّ 

 غير صوت؟  نه من ولسا ه  يْ تَ فَ أو يحرك َش 

 ال يعترب قارًئا.  ، ك شفتيه ولسانهالذي ال يحرِّ  :بفأجا

 .نفسه بن باز السؤال  العزيز عبديخ  الشسماحة وسئل  

 
 (.13/396ينظر: مجموع الفتاوى ) (1)
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  م  هْ وفَ   ل  عقِّ والت    ر  دب  للت    ، قراءةٍ   من دون    يف القرآن    من النظر    ال مانعَ )  :(1) فقال 

بالقرآن  ، إال إذا تلف  القراءة    فضُل   لهُ   ًئا، وال يحصُل قار    ال يعتربُ   المعنى، لكنْ  ،  ظ 

   ؛ لقول  لهُ وْ َح   نْ مَ   عَ م  ْس يُ   ولو لمْ 
ِّ
م   »   :  النبي ي و  ي 

ي أ تِ ه   إِنا ف   ، آن  ر  ال ق  وا 
أ  ر  اق 

ابِهِ  ح  أِل ص  ِفيًعا  ش  ِة  »  هُ ومرادُ   .(2) «ال ِقي ام  ال  «بأصحابهِ :   يعملونَ   ذينَ : 

 .األخرى  به، كما يف األحاديث  

ن   : »قال  و أ  م  ر  رِ  ق  ن ة  بِع ش  س  الح  ن ٌة، و  س  بِِه ح  ه   ل  آِن، ف  ر  ًفا ِمن  الق  ر   ح 

ث ا اأ م  ه 
 .( إال إذا تلفظ بذلك، كما نص على ذلك أهل العلم اوال يعترب قارئً  .(3)«لِ

أو    ، يف المصحف    القراءة    : بين  ُق فرِّ  يُ دلياًل   ال أعلمُ )   :(4) وقال يف موضع آخر

ظهر    القراءةَ  وقلٍب   عن  المشروعُ إن  ،  م  قَ   سواءً   ؛القلب    وإحضارُ   رُ دب  الت    ما    نَ رأ 

ظهر    ، صحف  المُ  عن  وإن  لٍب ق  أو  تكونُ ،  َس   قراءةً   ما  يَ ،  ا هَ عَ م  إذا  نَ كف  وال   ظرُ ي 

للقاروالس  ،  تلفظٍ   من غير    القراءة    وال استحضارُ   ،نين  يْ العَ  يتلف    ئ  نة  ويتدب  أن  ر، ظ 

 ژچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژ:  كما قال اهلل  

 .[24]محمد: ژڳ ڳ گ گ گ گ کژ:  وقال  ،[29]ص:

، فهي  القرآن    ر  إلى تدب    وأقرَب   ،لقلبه    عَ َش أْخ   قلٍب   عن ظهر    القراءةُ   وإذا كانت  

كانت  ُل أفَض  وإن  المُ   القراءةُ   ،  وأكمَل لقلبه    أخشعَ   صحف  من  تدبِّ   ،  كانت   ،رهيف 

 .(أفضل

 
 (. 24/380ينظر: مجموع فتاوى ومقاالت، ابن باز ) (1)

 .، عن أبي أمامة الباهلي(804مسلم )أخرجه  (2)

)أخرجه    (3) عن  (2910الرتمذي  »  اهلل عبد،  بلفظ:  مسعود  اّللَِ بن  ِمْن ِكَتاِب  َحْرفًا  قَ َرأَ  وأخرجه  َمْن   ،»...

 . الرفع؛ ألنه مما ال يقال بالرأي(، وله حكم 3351حيح على ابن مسعود )سند ص الدارمي موقوًفا ب

 (. 24/352ينظر: مجموع فتاوى ومقاالت، ابن باز ) (4)
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 قراءة القرآن يف أقل من ثالثة أيام

 (:3فائدة )

النا  ي  وو  قال 
أن ُه ال تقديَر يف ذلك، وإن ما هو بح  :(1)   على 

العلماء  سب   )أكثُر 

 .) ة ، فعلى هذا يختلُف باختالف  األحوال  واألشخاص   والقو 
 الن شاط 

الزا  شي  ك  ر  وقال 
تد    ةُ قراء  هُ رَ كْ تُ )  :(2)  بال  وعليه  القرآن  حديث    َمَحل  بر، 

ي  بن عمرو: »  اهلل  عبد  ه  َّل   ق  ث    ف  لا ِمن  ث ال  أ ق  ي 
آن  فِ ر  ال ق  أ   ر  ق  ن     اهلل عبد   ، وقوُل (3) «م 

ليلٍة:    دٍ بن مسعو بالقرآن  يف  َيقوُم  أن ه  رِ » لمن أخربُه  ع  الشِّ ذِّ  ه  ك  ا  ذًّ وكذلك ،  (4) «أه 

»  قوله   الخوارج:  صفة  َّل   يف  و   ، م  ي ه 
اقِ ر  ت  اِوز   ي ج  َّل  آن   ر  الق  ون   ؤ  ر  ي ق 

ه   ن اِجر  «م  ح 
 . (م لمعانيهالتفه   وترك   ألفاظه   هم بإحكام  ، ذم  (5) 

الظاهرية: القرآن يف أقل من ثالثيحرم أن  )  وقالت  أبو محمد  (.  يقرأ  قال 

حزم يوم )  :الظاهري  ابن  يف  القرآن  ثلث  من  أكثر  يقرأ  أن  ألحد  يجوز  وال 

 .(6) (وليلة

 
 (. 97، 9/96ينظر: فتح الباري، ابن حجر ) (1)

 (.1/455لزركشي)ا ينظر: الربهان يف علوم القرآن،  (2)

يف  أخرجه    (3) )(، و6535)  مسندهأحمد  داود  )  ، (1394أبو  )3177والرتمذي  ماجه  وابن   ،)1347 )  .

إسناده صحيح،   المسند:  تحقيق  يف  شاكر  أحمد  )قال  الصغير  الجامع  يف  األلباين    (. 9960وصححه 

( البخاري  يف  أصله  )1978والحديث  ومسلم  فعن  1159(،  النبي    اهلل عبد(،  عن  عمرو،  بن 

    :ياام  »قال
أ  ة   ث  رِ ث ال  ه  م  ِمن  الشا إ نِّ َقاَل «،  ص  م   »ا َزاَل َحت ى َقاَل:  َفمَ   ،ي ُأط يُق أكثر م ْن َذل َك :  ص 

ًما ًما  ،ي و  ف طِر  ي و 
أ  ر  »َقاَل:  «،  و  ه  ي ك لِّ ش 

آن  فِ ر  ال ق  أِ  ر  َفَما َزاَل َحت ى َقاَل:    ، َقاَل: إ نِّي ُأط يُق َأكثر م ْن َذل َك «،  اق 

ث  » أ ه  فِي ث ال  ر   «. اق 

 (. 822مسلم )(، و775البخاري )أخرجه ( 4)

 عن أبي سعيد الخدري.(، 1064ومسلم )(، 3344أخرجه البخاري ) (5)

 (. 97، 9/96فتح الباري، ابن حجر )، و(2/96) ، ابن حزمالمحلى باآلثارينظر:  (6)
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 املراُد بأحُرِف القرآِن وقراءاِته

 (: 4فائدة )

 . وجه منها  أوجه، يجوز أن يقرأ بأيِّ   ، أي: سبعةُ أحرٍف  سبعةُ  القراءاُت 

ت ابن  اإلسالم  شيخ   يميًّةيقول  
المسلمين   :(1) بين  نزاع  الحروف    :)وال  أن  

أُ  التي  نُ السبعة  القرآن عليها ال تتضم  ه؛ بل قد يكون  المعنى وتضاد    تناقَض   نزل 

متقارًبا أو  متفًقا  قال    ، معناها  مس   اهلل عبدكما  كقول  »:  عود  بن  هو  إن َما 

 . (2)«وتعاَل  ،وهلم   ،أقبْل  : أحدكم

ليس أحدهما  معنى  يكون  ،    وقد  حقٌّ المعنيين  كال  لكن  اآلخر؛  معنى  هو 

اختالَف  ال  وتغاُيٍر،  ٍع  تنو  اختالف  يف   وهذا  جاء  كما  وهذا  وتناقٍض،  تضادٍّ 

الن بي   عن  المرفوع  »الحديث  ةِ أ  :  ب ع  س  ل ى  ع  آن   ر  الق  ِزل   إن  ن   ،
ف  ر  أ ح   

ورً  ف  : غ  ل ت  ِحيًماق  كِيًما  ،ا ر  ِزيًزا ح  ل ت: ع  ا َّلل    ،أ و  ق  لِك  ف  ذ  ة    ؛ ك  م  ح  تِم  آي ة  ر  ا ل م  ت خ  م 

ة   م  ح  اب  بِآي ِة ر  ذ  و  آي ة  ع 
، أ  اب  ذ   (.(3)«بِآي ِة ع 

 االنشغال عن قراءة القرآن

 (:5فائدة )

الهاديالحافظ    ذكر ا، أن  (4)ابن عبد  قد فتح  )  قال:  ،إلسالم ابن تيمية شيخ 

 
 (.13/391مجموع الفتاوى )ينظر:  (1)

سننه  (2) يف  منصور  بن  سعيد  )ص  ،(34)  أخرجه  الفضائل  يف  عبيد  الحديث   غريب  يفو  ،(361وأبو 

 (.50/1ره )وابن جرير يف تفسي ،(2/643)

(، وابن أبي شيبة يف المصنف  7989)   مسنده يف  ( مختصًرا، وأحمد  8093(، والنسائي ) 4603أخرجه أبو داود )   ( 3) 

 (. 1522وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )   . ، عن أبي هريرة ( 743) يف صحيحه  (، وابن حبان  30743) 

 (. 25ابن عبد اهلادي احلنبيل )ص ،ية من مناقب شيخ اإلسالم ابن تيميةالدر العقود ينظر: (4)
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بأشياء كان كثير من    ،ل العلم ومن أصو  ،اهلل علي يف هذه المرة من معاين القرآن

 . ( وندمت على تضييع أكثر أوقايت يف غير معاين القرآن ، العلماء يتمنوهنا

ي  اعية محما الدا   وقال  القرآن    َك ما يشغلُ   كل  )  عقوب: د حسين  فهو    عن قراءة 

 . (عليك شؤم  

لِ و ه   جِّ و  سؤال   عبد  يِخ الشا   فضيلةِ يف  الخ    الدكتور  يقول  ضيرالكريم   ،

  أيام    تمر    :(1)السائل
، فهل ، ولكني أستمعُ يف المصحف    عن القراءة    فأنشغُل   علي

ن ينطبُق دُ ع  بْ هذا يُ   القرآن؟  عليه هجرُ  ين عم 

الحث  )  فأجاب: وأن    جاء  القرآن،  قراءة  بكلِّ   على    عشرَ   حرٍف   للقارئ 

الكريم  حسناٍت  النبي  يقول   ،« أ  َّل  :  و  ٌف ر  ح    ژٱژ:  ول  ق     ن  كِ ل  ، 

 ژٱژيف قوله:    ، فهذه ثالثون حسنةً (2) «ٌف ر  ح    يمٌ مِ ، و  ٌف ر  ح    مٌ َّل  ، و  ٌف ر  ح    ٌف لِ أ  

 كاماًل؟.  ، أو جزًءا، أو القرآنَ ا لو قرأ آيةً ، فماذا عم  [1]البقرة:

قراءة   الختمة    القرآن    يف  يزيدُ   احدة  الو  يف  ثالثة    ما  وال  حسنةٍ   ماليين    على   ،

 . إال محروم   يفرط يف هذا األجر العظيم  

انشغَل  إذا  الوقت  ، اإلنسانُ   لكن  عليه  ضاق  يتيس    ، أو  لم  طهارة؛    رْ أو  له 

يقرأُ   بحيُث  وشق    ال  المصحف،  من  وقٍت   إال  يف  الوضوء  األوقات،    عليه  من 

 باالستماع    ؛ ألنه مأمور  له، بل: يستمعُ   سمعُ : ي قارئ، ال أقوُل   إلى قراءة    واستمعَ 

تعالى:  واإلنصات   قوله  يف  كما    ژۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆژ، 

 . [204]األعراف:

 
 المصدر: موقع المسلم على الشبكة العنكبوتية: (1)

http://almoslim.net/node/272393 
 بن مسعود.  اهلل عبد(، عن  2910أخرجه الرتمذي ) (2)
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مرورُ   السماعَ   أن    بينهما:  والفرق   األذن    الصوت    هو  غير    على  .  انتباه  من 

 . له والتأثر به   واالستماع   القلب   مع إحضار    يكونُ  واالستماعُ 

  من التأثير    رين الذين يف صوهتم شيء  اء المؤثِّ من القر    وإذا كان هذا القارُئ 

أولى من   أولى، وقد يكون  ذهنهُ   بنفسه    اإلنسان    قراءة  كان  قرأ   يشردُ   إذا كان  إذا 

 لغيره.  قلبه إذا استمعَ  بنفسه، ويحضرُ 

شك   والتغنِّ  وال  الصوت  وتجميل  الصوت  لتزيين  بالقرآن  أن  على    ي  أثًرا 

 .السامع القارئ، وأثًرا على 

واحدً  أجرهما  يكون  فالمستمعُ ا وحينئٍذ  مثُل   ،  أن    أجر    له  كما    القارئ، 

 .((1) الداعي داٍع مثَل  على الدعاء    نَ المؤمِّ 

 القرآن الكريم والكتب السماوية

 (:6فائدة )

  السماوية، وأن جميعَ   الكتب    ع  ي على جم   هو المهيمنُ   الكريمَ   أن القرآنَ   ال شك  

 ليس يف القرآن.   صحيح    بالقرآن؛ فليس فيها شيء    َخ س  ة نُ ما يف الكتب السماوي 

أجمعَ  العلى  المسلمون    وقد  الموجودُ   الكريمَ   قرآنَ أن  المصاحف    هو  يف 

 
 الَسَماِء: آِمنَي، ِمنَي، َوقَاَلِت اْلَمالَِئَكُة ِف ْم: آِإَذا قَاَل َأَحدُكُ »  قال:  أن رسول اهلل  ،  عن أبي هريرة  (1)

(. وعن أبي  410(، ومسلم )781«. أخرجه البخاري )فَ َوافَ َقْت ِإْحَداُُهَا اْْلُْخَرى ُغِفَر َلُه َما تَ َقَدَم ِمْن َذنِْبهِ 

النبي   أن  األشعري،  »  موسى  قَالَ قال:  :  َوِإَذا  ام   ژڦڦڦڄڄژ  اإِلم 

آِمنيَ فَ قُ ،  [ 7]الفاتحة: للاُ ،  وُلوا:  )  «.ُيُِْبُكُم  مسلم  أخرجه  حديث  من  : فقوله  (.  404جزء 

داعٍ «  اَّلل    م  ك  ب  جِ ي  » المؤمن  أن  على  تعالى.  دليل  قوله  تفسير  عند  الطبري  جرير  ابن  : وقال 

اثنين)  [:89]يونس:  ژٻٻٻژ والدعاء إنما    ،فإن قال قائل: وكيف نسبت اإلجابة إلى 

واحد؟ من  إن  قيل  كان  الثاين  :  فإن  واحًدا،  كان  وإن  نسبت  الداعي  فلذلك  هارون،  وهو  نًا،  مؤمِّ كان 

 . (وكذلك قال أهل التأويل،  اإلجابة إليهما، ألن المؤمِّن داعٍ 



 

23 

حاليًّا  المطبوعة  
ود  ، وأفضلُ (1)  يطبعُ   ةً ق  ها طباعًة وخطًّا  الذي   عُ مجم    هُ المصحف 

 أنواعه.   بكلِّ  ة  النبوي   يف المدينة   لطباعة المصحف الشريف، الموجودُ  دٍ هْ فَ  الملك  

 ِمهمقصُص القرآِن وترمجُة معاني كالِم األنبياء السابقني وُأَم

 (:7فائدة )

السامرائي: فاضل  الدكتور  ترجمة    هي كالمُ   القرآن    )قصُص   قال    اهلل، وهو 

ومعجزة    ة  فني   وأُ   دقيقة،  األنبياء  بين  دار     ؛ممهم لما 
ِّ
نبي بين  دار  سليمانَ   كما    اهلل 

، وما  عونَ رْ وف    والنمل، وما دار بين موسى    لة  مْ د، وما دار بين الن هُ دْ والهُ 

مَ  بين  وجميع       راء  ذْ العَ   مَ يَ رْ دار  وربِّهم،   
األنبياء  بين  دار  وما  وقوم ها، 

 أحداث  الماضي، وأشياَء أخرى يف القرآن. 

وبين    وغيرهم،  شات بين األنبياء  والمناقَ   من القصص    يف القرآن    ما وردَ   وكل  

   اد  عب
 
وغير    اهلل هو كالمُ الصالحين  كالم    هم،  معنى  ن   ذي  ال   مُ ه  اهلل سبحانه مضم 

 ترجمة(.  بأدقِّ  م  فة؛ بل مرتَج بلغاهتم المختل   وهُ قُ نطَ 

 آيات األحكام

 (:8فائدة )

 ة أقوال: يف القرآن الكريم على عدا  األحكامِ  آياِت   العلماء يف عددِ  اختلف  

قال:*   من  ومم    500  إهنا)   فمنهم  مقاتُل آية،  بذلك:  قال  ليمان،  ُس   بنُ   ن 

وفَ  المقدس  قُ   وابنُ الرازي،    ين  الدِّ   رُ خْ والغزالي،  أن  واقتصارُ ،  (2) يدامة  على  هم 

 
 :وأن القرآن(: )2/636قال ابن قيم اجلوزية يف كتاب الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة )  (1)

 (.صحفي املهذا الكتاب الذي بني دفت

المستصفى  (2) الغزاليينظر:  وَ 1/342)  ،  )ا  ، المحصول(،  وَ 6/23لرازي  الناظروْ رَ (،  قدامة   ،ضة  ابن 

وَ 2/334)  المقدسي القرآن(،  علوم  الزركشيالربهان يف  الدين  بدر  وَ 2/3)  ،  استنباط (،  اإلكليل يف 

 .)1/21) ، جالل الدين السيوطيالتنزيل
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هي    آيات    دَ عدَ  رأَ   500األحكام  ألهنم  مقاتَل وْ آية؛    آيات    أفردَ   سليمانَ   بنَ   ا 

 . (1) ر(دْ ها هبذا القَ لَ وجعَ  ،يف تصنيٍف  األحكام  

 . (آية 150إهنا ) ال:من ق ومنهم * 

 . (آية 200إهنا ) ومنهم من قال:* 

الخالِف   وسبب   لم  : هذا     دْ ر  يَ   أنه 
ِّ
النبي على    ص  يُن  حديث      عن 

الصحابة    األحكام    آيات    عدد   عن  وال  الكريم،  القرآن  تعالى    يف  اهلل  رضوان 

 أمًرا اجتهاديًّا.  هذا األمرُ  رُ بَ تَ عْ فلذا يُ  ؛عليهم

 رآناجملاز يف الق

 (:9فائدة )

يف    : ُل )ال يقا  م المكي:ر  جازي أستاذ التفسير يف الح  د خير حِ قال الشيخ محما 

وال يف   رت الحقيقة، وقال آخرون: ليس يف القرآن  ؛ إال إذا تعذ  ةَ البت    : مجاز  القرآن  

أساليُب مجاز    اللغة   هي  وإنما  يفر  بعُض   ة  عربي    ،  بالقرائن،  بين  ق  ها  منها  اشتبه  ما 

 (. (2) قونحه المشايخ المحقِّ رج   هذا القوُل و

،  السنة منعوا المجازَ   ين من أهل  ق)إن المحقِّ   ميد:وقال الدكتور صالح بن ح  

   أن    الحقيقةَ و  يف القرآن، وال يف غيره.   وقالوا: إنه ال مجازَ 
ٌّ
نك أ، والخالف لفظي

   ه أسلوب  قون على أنف  مت    ، الجميعُ هُ تَ قْ أسًدا فعانَ   ُت لْ : قابَ إذا قلَت 
ٌّ
يف   موجود    عربي

والقرآنُ  العربية،  نحوه.   اللغة  المجازَ و  كالم  منعوا  أسلوب    الذين  إنه    يقولون: 

 
ٌّ
   عربي

ٌّ
بنفس  يؤدِّ   حقيقي أحياًنا  الحقيقة،  إلى  بالقرائن    ،ه  ي  الذين  وأحياًنا  ألن  ؛ 

 .( صفات اهلل ي  فْ لوا بذلك إلى نَ توص   يقولون بالمجاز  

 
الفحول  (1) إرشاد  الشوكا ينظر:  التفسيرُ   ،(2/207)  ين،  األمر   خمس)تفسير    :اسمه  وهذا  يف  آية  مئة 

 (. والحرام والحالل ،والنهي

 (.7/89منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية، ينظر: جمموع الفتاوى ) (2)
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الشيخ   باز  يزالعز عبدويقول  المحقِّ   )الصحيُح   :(1) بن  عليه  أنه  الذي  قون: 

القرآن   يف  الحدِّ   مجاز    ليس  يَ ا  على  وكل    فنِّ   أصحاُب   هُ فُ ر  عْ لذي  فيه    البالغة،  ما 

حقيقة   مَ   فهو  قول  لِّ حَ يف  ومعنى  الحرَف )رين:  المفسِّ   بعض    ه،  هذا  ،  (زائد   إن 

جهة   من  جهة    قواعد    يعني:  من  زائًدا  وليس  معناه  لم ا  اإلعراب،  له  بل  عنى؛ 

بلغتهم؛ كقوله    َل نزَ   الكريمَ   القرآنَ   العربية؛ ألن    باللغة    عند المتخاطبينَ   المعروُف 

ل، وهو  ثْ الم    ي  فْ يف نَ   المبالغةَ   يفيدُ   [11]الشورى:  ژٺ ٿ ٿژسبحانه:  

 . ( شيء   هُ لَ ثْ من قولك: )ليس م   غُ أبلَ 

سبحانه  قوله  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ:  وهكذا 

 . العير    وأصحاُب  ،ية  رْ القَ  انُ سك   :بذلك  المرادَ  فإن   ؛[82]يوسف: ژڻ

أهلها،    (ريةَ الق )  ُق طل  تُ   :العرب    وعادةُ  وذلك    (يرَ والع  )على  أصحاهبا،  على 

َس  وكَ   اللغة    ة  عَ من  باب  تصر    رة  ثْ العربية،  من  وليس  الكالم،  يف    از  جَ المَ   فها 

  وزُ جُ ا يَ ، أي: مم  اللغة    از  جَ ذلك من مَ   أهل البالغة، ولكن    يف اصطالح    المعروف  

  ر  فهو مصدَ ؛ عُ ن  تَ مْ فيها وال يَ 
 
 .ال(قَ ( و)المَ ام  قَ كـ )المَ  ميمي

، يعني:  [93]البقرة:  ژى ى ائ ائژوهكذا قوله سبحانه:  

اللفظَ   ؛ ذلك  َق طل  ، وأُ هُ ب  ُح  هبا،    ينَ ب  المتخاط    اللغة    المعنى عند أهل    يفيدُ   ألن هذا 

 . (المعنى لظهور   ؛ ختصارواال  اإليجاز   وهو من باب  

 تعليق اآليات واألحاديث يف املكاتب واجملالس

 (:10فائدة )

أهُل اختل المعاصر  ف  مسألة  والعلم  يف  واألحاديث    تعليق    ن  على    اآليات 

 : والمنع  ها، بين الجواز  ونحو   والمجالس   المكاتب   جدران  

 
 (. 4/382بن باز )، اينظر: مجموع فتاوى ومقاالت (1)
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الشيخ  *   ذلك  أجاز  حيث    العزيز عبدفممن  باز،  تَ )أم    :(1) قال   بن    عليُق ا 

 ذلك(. ا ب  أًس بَ  علمُ فال نَ  ،ر  للتذك    يف المكاتب   واألحاديث   اآليات  

آخروق موضع  يف  تعليُق وأم  )  :(2) ال  المكاتب    واألحاديث    اآليات    ا    يف 

؛ لما يف فيكرهُ  ها يف المساجد  ، وأما تعليقُ والفائدة   به للتذكير   فال بأَس  ،والمدارس  

 (. وإشغالهم ،لينَ على المص من التشويش   ذلَك 

آخر موضع  يف  المقصودُ )  :(3) وقال  كان    ، ءهتابقرا  واألنُس   ،هبا  التذكيرُ   إذا 

تعليقُ  كان  وإذا  بأس،  الجنِّ فال  لدفع  أصَل   ،ها  ال  وإن    هذا  تُ له،  للذِّ عل  ما    ،كرىق 

 . (قولي العلماء يف أصحِّ  ،يف ذلك ال حرَج  ،وما فيها من الخير ،وقراءهتا

، أو يف المكتب    يف الجدران    أو السور    اآليات    تعليُق )  : ( 4)وقال يف موضع آخر 

 علماء    بعُض   هَ ر  كَ   دْ ، قَ بذلك على الصحيح    ال بأَس   ،ة  للتذكير والعظَ   ،يف المجلس  

 ، ة  بذلك، والعظَ   ذكير  إذا كان للت    ، فيه  ال حرَج   ذلك، ولكنْ   وغيرهم تعليَق   العصر  

إذا كان المحل   أو   ،والمكتب    ، مجلس  كال ا،  محرتمً   فال بأس بذلك،  ونحو ذلك، 

 (.ه مواعظ وذكرى في   ذلَك   ، كل  أو أحاديَث   ، ا عن النبي ق حديثً عل  

، ويف  يف المكاتب    اآليات    مانًعا من تعليق    علمُ ال نَ )  :(5) وقال يف موضع آخر

  ، أو يصنع الحذاءَ   ،الحذاءَ   يبيعَ   ، ولو كانَ والعظة    للتذكرة    ،كان  ويف الد    ،المجالس  

  ، م هُ عُ اس بشيء ينفَ ر الن كأن يذكِّ   ،ال يضر، ألن هذا ليس فيه امتهان له، هذا معل ق 

سبحانه يكتَب   ،[ 55]الذاريات:  ژڦ ڦ ڦ ڦ ڤژ:  يقول    أو 

 
 (. 24/385ينظر: مجموع فتاوى ومقاالت، ابن باز ) (1)

 (. 9/453اوى ومقاالت، ابن باز )وع فتينظر: مجم (2)

 (. 1/374ينظر: فتاوى نور على الدرب، ابن باز ) (3)

 (. 1/376ينظر: فتاوى نور على الدرب، ابن باز )( 4)

 (. 19/70ينظر: فتاوى نور على الدرب، ابن باز ) (5)
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سبحانه   ،آياٍت   ژڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژ  :يقول 

  ژپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژويقول:    ،[43]البقرة:

 ُيسمى ذلك كرى وعظة، وال التي فيها ذ   ،أو ما أشبه ذلك من اآليات  ، [238]البقرة:

 (. أهل العلم  ، من أقوال  امتهاًنا، هذا هو األرجُح 

  )تعليُق   :(1)ذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ حيث قال   ع  ن  ن م* ومما 

أبواب    القرآنية    اآليات   وعلى  الجدران،  أشبهها  المساجد    على  من    ،وما  هو 

تكنْ دَ حْ المُ   األمور   لم  التي  َخْيُر   السلف    د  يف عه   معروفةً   ثة،  الذين هم  الصالح، 

ي ر  النا »أنه قال:    القرون، كما ثبت عن النبي   نِي، ث ما خ  ر  ِذين   الا   اِس ق 

، ث ما الا  م  م  ي ل ون ه  ه   .(2) «ِذين  ي ل ون 

األمور   من  هذا  كان  لسان    لشرعهُ   هلل    المحبوبة    ولو  على  تعالى    اهلل 

على   فهو مشروع    ،ودنياهم   مْ ه  ين  يف د    َس ما ينفع النا  ؛ ألن كل    رسوله  

الرسول   الخير  لسان  من  هذا  كان  ولو  السلُف   لكان   ، ،    أولئك 

 . إليه منا أسبَق  الصالُح 

نقوُل  فإننا  هذا  يعلِّ   ومع  الذين  تَ لهؤالء  ماذا  اآليات:  هذه  من    ونَ دُ ص  قْ قون 

 ؟.كالم اهلل   بذلك احرتامَ  ونَ دُ أتقص   ؛هذا التعليق  

 . نعم :قالوا فإن  

   قلنا:
 
واهلل    أشد    لسنا 

 
اهلل لكتاب       احرتاًما 

ِّ
النبي أصحاب    من 

  يعلِّ ، ومع ذلك آيات  لم  ُج   قوا شيًئا من  ُج دْ اهلل على  أو    ران  دْ راهنم، 

 مساجدهم. 

 
 . عثيمين، موقع الشيخ الرسمي ابن ،فتاوى نور على الدربينظر:  (1)

http://binothaimeen.net 
 بن مسعود.  اهلل عبد(، عن 2533ظ له، ومسلم )( واللف3651أخرجه البخاري ) (2)
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 . ظةع  وْ والمَ  بذلك التذكيرَ  نريدُ  قالوا: وإن  

الواقع   رْ لننظُ   قلنا: أحد    ؛إلى  هذه  فهل  يشاهدون  الذين  الناس    اآليات    من 

ا، وأكثرُ   ذلك، ولكنه نادر    بما فيها، قد يكونُ   عظُ يت    قةَ المعل   يف   النظرَ   لفُت ما ي  جدًّ

أو ما    ، والزخارف    هبا من الرباويز  ، أو ما يحيطُ الخطِّ   حسنُ   المكتوبة    هذه اآليات  

ا أن يرفعَ  ذلك، وهو نادر   أشبهَ   ا. فيه بما  عظَ إليها ليقرأها، فيت   هُ رأَس  اإلنسانُ  جدًّ

 . هبا كَ الترب   نريدُ  وإن قالوا:

طريَق   فيقال: هذا  والقرآنُ الترب   ليس  مبارك  كل    ك،  لكنْ ه  وتفق  ه  بتالوت    ،    د  ، 

 يف المتاحف.  ران، ويكونَ دْ على الجُ  َق ل  عَ به، ال بأن يُ  معانيه، والعمل  

 . درْ والو   نا بذلك الحمايةَ دْ أرَ  وإن قالوا:

طريَق   قلنا: هذا  تكونُ   األورادَ   فإن    ؛درْ والو    اية  الحم  ليس  القرآن    التي    من 

 ف ي    كما يف قوله    ؛ا إذا قرأهاهَ صاحبَ   إنما تنفعُ 
ِّ
ي يف َمْن قرأ آيَة الُكْرس 

 : ل  »ل م  َلْيَلت ه  ي   ي ز  ل  ب   هِ ع  ر  َّل  ي ق  ٌظ، و 
افِ ي ط انٌ  ه  ِمن  اَّللِ ح  تاى   ،ش  بِح  ي  ح   .(1) «ص 

هذا  المجالس  جالس  لم ا  بعَض   فإن    ،ومع  من  كثيًرا  أو  تُ   ،  فيها    ُب تَ كْ التي 

يكونُ   اآلياُت  بل    قد  اللغو؛  يكونُ فيها  الكالمُ   قد  األواين المحر    فيها  أو  م، 

 ما هو ظاهر.  المعنويِّ  القرآن    مة، ويف ذلك من امتهان  المحر  

إن     سِّ الح    االمتهانَ   ثم 
األوراَق   بأن    ي تتساقطُ   هذه  األسواق    قد  وعلى    ، يف 

 . اهلل    المُ ه عنه ك أن ينز    ا يجُب أيًضا مم    رُ آَخ   باألقدام، هو أمر    أُ وطَ القاذورات، وتُ 

 
(1)  ( البخاري  الطويل يف صحيح  هريرة  أبي  إلى حديث  وفيه:  ( 2311يشير  ات  ،  ِلم  ك  ك   لِّم  أ ع  نِي  ع  »...د 

ر  
ي ت  إِل ى فِ و 

ا أ  : إِذ  ال  ؟ ق  و  ا ه  : م  ل ت  ا، ق  ع ك  اَّلل  بِه  ِسيِّ اِشك  ي ن ف  ر   آي ة  الك 
أ  ر  اق   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژ  :، ف 

ي ط انٌ ،  [ 255]البقرة:  ژہ ب ناك  ش  ر  َّل  ي ق  ٌظ، و 
افِ ل ي ك  ِمن  اَّللِ ح  ال  ع  إِناك  ل ن  ي ز  تِم  اآلي ة ، ف  تاى ت خ  تاى   ، ح  ح 

 .» بِح   ت ص 
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  ر، وسلوكُ ْج منه إلى األَ   أقرُب   م  ثْ إلى اإل    هذه اآليات    تعليَق   أن    :والخالصة  

 . رُ وأجدَ  أولى بالمؤمن   السالمة   طريق  

 ما تكونُ   بحروف أشبهَ آليات  هذه ا   ُب يكتُ   الناس    بعَض   على أنني أيًضا رأيُت 

، أو ، أو حيوانٍ طائرٍ   من كتب بعض اآليات على صورة    ، حتى إين رأيُت ةً فَ رَ ْخ زَ مُ 

ذلك   د  التشه    جلوَس   جالسٍ   لٍ رُج  أشبه  ما  أو  الصالة،  اآليات  ؛  يف  هذه   فيكتبون 

  نَ م، على وجه التصوير الذي لعَ محر    على وجهٍ 
 
 .( 1)فاعَلهُ    النبي

العلم إن  تُ   ؛فوالَ اختَ     اءَ ثم  أن  يجوز  أو  رٍ يْ طَ   م  ْس برَ   اآلياُت   مَ رَس هل   ،

 جوز؟ إنسان، أو ال ي  رسم  

 :أقوال    اختلفوا يف ذلك على ثالثةِ 

يجوزُ   :الراجح   القاعدة    ؛مطلًقا   أنه  كلِّ   المعروفة    على  ومكان    يف  زمان 

 ة. العربي   بالحروف   ما دامْت  ه  ب  َس بحَ 

  ةُ القرآني    اآلياُت   مَ رَس أن تُ   بل الواجُب   ؛ًقامطلَ   إنه ال يجوزُ   :ومنهم من يقول  

 . فقطْ  العثماينِّ  بالرسم  

  ومكانٍ   زمانٍ   يف كلِّ   المعروفة    بالقاعدة    مَ رَس أن تُ   إنه يجوزُ   م من يقول:ومنه

يَ   يان  بْ للصِّ   ه  بحسب   أن  على  بالقرآن  ط  ن  لتمرينهم  الوجه    قوا  بخالف    على   السليم، 

  الزركشة    على وجه    مَ رَس ماين، وأما أن يُ ثْ العُ   بالرسم    ، فيكونُ ار  الكب   للعقالء    ه  رسم  

 يف تحريمه.  وان، فال شك  يَ الحَ  ر  وَ أو ُص  ،والنقوش  

المؤمن   يكونَ   فعلى  اهلل  معظِّ   أن  لكتاب  أن  ، محرت ًما  أراد  وإذا  له،  ًما 

 المشهورة    م  كَ من الح    رَ َخ أُ   بألفاظٍ   فليأت    ، ونقوش  شةٍ كَ رْ زَ   على صورة    بشيءٍ   يأيتَ

 
فيه:    (1) قال  أبي جحيفة، والذي  إلى حديث  النابِي  يشير  آكِ ال    »ل ع ن   و   ، ة  ِشم  ت و  س  الم  و  ة   اِشم  ل   و 

ب ا « ،الرِّ ِرين  وِّ ص  ل ع ن  الم  ، و  ِب الب ِغيِّ س  ك  ل ِب، و  ِن الك  ن  ث م  ى ع  ن ه  ل ه ، و 
وكِ م   (. 5347. أخرجه البخاري )و 
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أشبَ  وما  الناس،  يَ   هَ بين  أن  وأما  كتاب    َل عَ جْ ذلك،  يف     ذلك 
 
  ذَ خ  يت  ف  ،  اهلل

ُص   الحروَف  للنقوش  وَ القرآنية  أقبُح   ًرا  هو  ما  أو  أن    والزخارف،  بما  ذلك  من 

 م، واهلل المستعان(. يف المحر   فإن هذا قديم   ،أو إلنسانٍ  ا صوًرا لحيوانٍ هَ ذَ خ  يت  

 القرآنصائيَّة عن معلوماٌت إح

 (:11فائدة )

 عن القرآن:   التاليةَ  المعلومات    الكريم   القرآن   يف إذاعة   يف برنامٍج  سمعُت 

 .احرفً  303039القرآن:  حروف   دُ عدَ  -1

 كلمة. 77432القرآن:  كلمات   دُ عدَ  -2

 آية.  6236القرآن:   آيات   دُ عدَ  -3

ذكرها   المعلومات  غيرها كثيرٍ   ابنُ وهذه  وذكر  تفسيره    )فأما    : فقال ،  (1) يف 

العظيم    آيات    دُ عدَ  اختُ   آالف    فستةُ   ، القرآن  ثم  عل  َف ل  آية،  زاد  على  فيما  ذلك  ى 

 : أقوال 

 . لم يزد على ذلك  نْ مَ  :فمنهم

ومائت  :ومنهم قال:  وأربعَ   .آيات   وأربعُ   ،آيةٍ   ا من  وقيل:    . آيةً   ةَ رَ ْش عَ   وقيل: 

ومائتان    .آيةً   عشرةَ   عَ وتْس   ومائتان   ستٌّ   ،آيةً   نَ وعشرو  وخمس    وقيل:   أو 

ومائتان    .آية   وعشرونَ  عمروٍ   .وثالثون   وستٌّ   وقيل:  أبو  ذلك  يف   ين الدا  حكى 

 . «البيان » :كتابه 

  ألَف   وسبعونَ   سبع    ار:س  اء بن ي  ط  عن ع    ،ان  شاذ    بن    قال الفضل    :ه  وأما كلمات  

 . كلمةً  وثالثونَ  وتسع   ،مائةٍ عُ وأربَ  ،كلمةٍ 

 
 . (1/7ينظر: تفسير ابن كثير ) (1)
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من القرآن،    ناهُ يْ هذا ما أحَص   عن مجاهد:  ،ركثي    ن  ب   اَّلل عبد قال    :ه  وأما حروف  

 وثمانون حرًفا.  ومائة   ،ٍف رْ َح  ألَف  وعشرونَ  د  وأَح  ، حرٍف  ألف   مائة  وهو: ثالثُ 

الفضل   ي  ط  ع    عن  ،وقال  بن    وعشرونَ   وثالثة    ،حرٍف   ألف    مائة  ثالثُ   ار:س  اء 

 حرًفا.  رَ عَش   وخمسةَ  ،ألًفا 

  اَب ت  والكُ   اظَ ف  والحُ   اءَ ر  القُ   عَ جمَ   اَج الحج    إن    :اين ما الحِ   د  أبو محما   مٌ وقال سالا 

أْخ  ع رُ ب  فقال:  كلِّ وين  القرآن  م    ؛ه ن  فحَ   نْ كم  قال:  هو؟  أنه بْ َس حرف  فأجمعوا  نا؛ 

 وأربعون حرًفا(. وسبعمائةٍ  ،وأربعون ألًفا  ألٍف  مائة  ثالثُ 

 املصطَفْوَن الثالثة

  باخلرياتالظامُل لَنْفسه، واملقتِصُد، والساِبُق

 (:12فائدة )

تعالى:   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ژقال 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ  ڃ چ چ

 . [32]فاطر: ژڎ ڈ

الشيخ   رِ،    قال  المفسِّ مِة  الشِّ محما العالا األمين  أضواء    صاحب    ،نقيطي  د 

اآلية    :(1) البيان هذه  يف  تعالى  إيراَث   : الكريمة    )بي ن  ا   أن   ألم  هذه 
 دليل    الكتاَب   ة 

قوله:   اهلل اصطفاها يف  أن  ،  ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹژعلى 

 : أقسام   ثة  ثال وبيان أنهم

 ه يعصيه أيًضا. اهلل، ولكن   يعُ ط  وهو: الذي يُ  سه،ف  لن   م  ل: الظالِ األوا 

 
 (.5/490أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي )ينظر: ( 1)
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المقتِص  يُ   ،د  والثاين:  الذي  يَ   يعُ ط  وهو:  وال  يتقر  ص  عْ اهلل،  ال  ولكنه    ُب يه، 

 لطاعات. بالنوافل من ا 

السابِ والثالث   ويجتن    رات،ي  بالخ    ق  :  بالواجبات،  يأيت  الذي    ُب وهو: 

 . واجبة التي هي غيرُ  بات  رُ والقُ  إلى اهلل بالطاعات   ُب ات، ويتقر  مالمحر  

وعَ  يُ دْ عَ   ات  بجن    الجميعَ   دَ ثم  ال  وهو  قوله:    الميعادَ   ُف خل  ن،  چ ژيف 

 . ژچ چ

شاملة  ژچژيف:    والواوُ  للظال  ،  على    ؛ق  والساب    ،د  والمقتص    ،م  : 

بعُض  ؛ التحقيق قال  )ُح   ولذا  العلم:  أن   ق  أهل  الواو  العينَ  َب كتَ تُ   لهذه  ن(؛  يْ بماء 

أقسام    نٍ دْ عَ   ات  بجن   الصادُق   هُ فوعدُ  األم    لجميع  الظالمُ لُ وأو  -  ةهذه   -سه فْ لنَ  هم 

اآليةَ   ل  يدُ  هذه  أن  أرْ   على  آيات  َج من  يَ   ى  ولم  أحد  المسمن    َق بْ القرآن،    لمين 

واو    خارج   أغلى  إهنا  الثالثة،  األقسام  اهلل  ُذك َرْت   جماعةٍ   عن  كتاب    فالوعدُ ؛  يف 

 المسلمين(.  لجميع   شامل    يف اآلية   ة  ن بالجَ  الصادُق 

 َمْن أراد أن يكلِّمه اهلل

 (:13فائدة )

أراد    نْ الصالة، ومَ عليه بف  اهللَ   مَ أراد أن يكلِّ   نْ )مَ   دي:ج  قال الشيخ محمود و  

 لقرآن(. فعليه با  ،مه اهلل أن يكلِّ 

 .(إن هذا من كالم الحسن البصري) قيل: 

ل بعضهم إنه حديث، فهذا قول باطل، وال دليل عليه، ولم يرد لهذا  وأما قو

الضعيفة   األحاديث  كتب  يف  حتى  الحديث،  كتب  من  كتاب  أي  يف  ذكر  القول 

 والموضوعة والباطلة. 

( يكلِّ   ن  م  فقوله:  أن  بف  اَّلل    م  أراد  العبد    (: الصالةعليه  بن  صلة  الصالة  ألن 
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و وتدعوه،  اهلل  تسأل  الصالة  ففي  عن  وربه،  القدسي،  الحديث  ويف  ذلك،  نحو 

ت  قال: »  ، عن النبي  أبي هريرة   ال  اَّلل   ة   ال  ع  ق  ال  ت  الصا م  ى: ق س 

نِ  ب ِدي  ع  ب ي ن   و  ق  نِ ي  ف  ص  ب ي نِي  ا  إِذ  ف   ، أ ل  س  ا  م  ب ِدي  ع 
لِ و   ،: ب د  ال ع   پ پ پژ  ال  

ت  [2]الفاتحة:  ژپ اَّلل   ال   ق  إِ ال  ع  ،  و  ب ِدي،  ع  نِي  ِمد  ح  :  ى:  ال  ق  ا   ڀژذ 

اَّلل  [3]الفاتحة:  ژڀ ال   ق  :  ال  ع  ت    ،  ال  ق  ا  إِذ  و  ب ِدي،  ع  ل يا  ع  ن ى  ث 
أ   ٺ ٺژى: 

ف  [4]الفاتحة:  ژٺ ب ِدي،  نِي ع  د  جا م   : ال  ق  :  ذ  إِ ،  ال  ق   ژٿ ٿ ٿ ٿژا 

ب ِدي،  [5:]الفاتحة ب ي ن  ع  ا ب ي نِي و  ذ  : ه  ال  :  ، ق  ال  ا ق  إِذ  ، ف  أ ل  ا س  ب ِدي م  ع 
لِ  ٹ ٹژ  و 

ا    ، [7  -6]الفاتحة:  ژڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ذ  ه 

ب ِدي ع 
أ ل   ،لِ ا س  ب ِدي م  ع 

لِ  .(1) «و 

( يكلِّ   ن  وم  وقوله:  أن  اَّللأراد  با  ،مه  تعالى:    (:لقرآنفعليه  قوله  يخالف  ال 

 ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئژ

سوله  ؛ ألن القرآن كالم اهلل، أنزله على ر[51الشورى:]  ژىت مت خت جتحت يب

وهو موجه لكل مسلم ، . 

واألحكام  األوامر  لك  ويوجه  يخاطبك،  اهلل  فكأن  للقرآن  قراءتك  فعند 

لعباده تعالى  اهلل  من  رسائل  فهو  هبا،  وتعمل  تتبعها  لكي  ذلك،  قال  ،وغير   كما 

البصري جماًل ) :  الحسن  الليل  وجعلتم  مراحل،  القرآن  قراءة  اتخذتم    إنكم 

وإن من كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من رهبم،    تركبونه، فتقطعون به المراحل،

 .(2) (فكانوا يتدبروهنا بالليل، وينفذوهنا بالنهار 

 
 (. 395أخرجه مسلم ) (1)

 (. 1/39ملحرر الوجيز )تفسري ابن عطية( )ينظر: ا (2)
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 َخطَّاِن ال يقاُس عليهما

 (: 14فائدة )

 . ( وض ر  الع  تقطيِع    ط  وخ    ، ف ح  ص  لم  ا   ط  هما: خ    ، عليهما   َّل يقاس    انِ طا خ  يقال: ) 

ي هِ  ت و  س  ر  قال ابن د 
  ة، وخط  ن  ألنه ُس   ؛المصحف  خط    ال يقاسان:  ،انط  َخ )  :(1)

 (. ويسقط عنه ما أسقطه ،فيه ما أثبته اللفظ ُت ألنه يثبُ   ؛العروضتقطيع  

حِف:  * ص   مثال لخطِّ الم 

تعالى:   .  [ 43]البقرة:  ژڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژقال 

كي ُكت بْت  فانُظْر  وژڱژَف  ك َتابتُهما  ژںژ،  أن   َمْع  الُعثماينِّ،  ْسم  بالر   ،

كاة(. وَهكذا يف كثيٍر  بقواعد  اإلمالء   الة، الز   تكون هكذا: )الص 
 العربي ة  المعروفة 

ُيقاُس   ال  الُمصحف  َخط   )إن   َقْول هم:  َمْعنى  وَهذا   ، الكريم  الُقرآن   َكلمات   م ْن 

. عليه (، ألن ه َهك ُد اإلمالء  العربية  المعروفة   ذا َوَصَلنَا، َولذا ال ُتقاُس عليه  َقواع 

بعض أهل العلم: أنه ال تجوز كتابة المصحف على قواعد الرسم  وقد ذكر  

:  يف   ،تحرم مخالفة خط مصحف عثمان )  :(2) قال اإلمام أحمدواإلمالء الحديثة،  

 . (واو، أو ألف، أو ياء، أو غير ذلك

 ِض: قطيِع الع رومثال لخطِّ ت *

العروضي التقطيع  عند  الكتابة  اختالف  على  الشاعر  ، مثال  بحر    قول  من 

 : رملال

 م  ك  ل  ب  ق        م  ت  م       لِ ع   د  ق        ان     ا ك   ن  ح       ن  

 

 ارِ اإلص         اد  ت        أو  و   ِت ي        الب   د  م        ع   

  
 (.6/341(، وينظر: همع الهوامع، السيوطي)1/27نقله عنه الزمخشري يف الكشاف ) (1)

 (.1/379ينظر: الربهان يف علوم القرآن، الزركشي ) (2)
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 هي كما يلي:  توالكتابة العروضية لهذا البي

 علم     تم ق     بلكم نح     ن كنن     ا ق     د

 

 

دل بي    أوت        ا عم          و 
 ص        اريإلد تِ

مرتان،    العروضي  التقطيع  يف  تكتب  )كنا(  يف  المشددة  النون  أن  ونالحظ 

 البيت( و)اإلصار( حذفت، وأن كسرة الراء يف )اإلصار( تكتب ياء. وأن ألف )

يف   يهمل  يلفظ  ال  وما  يكتب،  يلفظ  ما  أن  العروضي  التقطيع  يف  والقاعدة 

 الكتابة. 

 الضاد والظاء

 (:15فائدة )

أبو  قال   تفسيره  الرازي    بكر  اإلمام  اد     :(1)يف  الض  اْشت َباَه  أن   عندنا  )الُمختاُر 

ال والت ْمي يُز  ب الظ اء   ا  جدًّ بينُهَما  حاصلة   الُمَشاَبَهَة  أن   على  ويُدل   الَة،  الص  ُل 
ُيْبط   

، َفَوَجَب أْن َيْسُقَط الت ْكل يُف ب اْلَفْرق   ر 
 . َعس 

ِة ِمن  و   اب ه  ش  وه :ب ي ان  الم   ج 

: ل   . أن ُهَما م َن الُحُروف  الَمْجُهوَرة    األوا

ْخَوة   أن ُهَما م نَ  والثااين:  الر 
 . اْلُحُروف 

:  . أن هما م َن الُحُروف  الُمْطَبَقة   والثاالث 

: ابع  اللَِّسان    والرا َطَرف   َبْين   م ْن  َمْخَرُجُه  َكاَن  وإ ْن  الظ اَء  الث نَايَ   ،أن   ا  وأْطَراف  

اللَِّسان   ،الُعْلَيا َحاَفة   ل   أو  ْن 
م  اد   الض  األ، َوَمْخَرُج  م َن  يليها  وما  أن ُه   ؛ْضَراس    إال  

اد  اْنب َساط  ألَْجل  َرَخاَوت َها َبب  َيْقُرُب َمْخَرُجُه م ْن َمْخَرج    ، َحَصَل يف الض  َوب َهَذا الس 

 . الظ اء  

 
 (.1/69الكبير )فسير ينظر: تفسير الرازي، المسمى: مفاتيح الغيب، أو الت (1)
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: اِمس  اد  َمْخُصوص  ب ال أن  الن ْطَق ب َحْرف   والخ   . َعَرب  الض 

اد   يَدة  فثبت بما ذكرنا أن  الُمَشاَبَهَة َبْيَن الض   َشد 
ر   ،َوالظ اء 

 . وأن  الت ْمي يَز َعس 

: فنقول  هذا  ثبت  َزَمان     وإذا  يف  عنُه  َؤاُل  الس  َلَوَقَع  ُمْعَتَبًرا  الَفْرُق  َهَذا  َكاَن  َلْو 

  
 
اهلل أْزم نَة    ،رسول   ،   ويف  َحاَبة  يف   الص  العجم   دخول   عند  سي ما  ال 

ا لم ينقْل وقوُع الس   ، فلم  علمنا أن  الت ْمي يَز بْيَن    ؛ؤال  عن هذه المسألة  َأْلَبت ةَ اإلسالم 

 . ( هذْين  الحْرَفْين  ليَس يف محلِّ الت ْكل يف  

 ُه العقولالقرآُن والسُّنَُّة أتيا مبا َتَحاُر فيه العقول، ال مبا ُتِحيُل

 (:16فائدة )

ار  فيه العقول، َّل يقال:   ناة  أتيا بما ت ح  ه  العقول()القرآن  والس   . بما ت ِحيل 

اللفظةُ  أن  صحيحة    هذه  ومعناها:  أشياءُ   دُ ر  يَ   الشرعَ   ،  العقل؛  بُ يستغر    فيه  ها 

أن    نُ مك  فال يُ   ،ن المستحيالت  م    د  عَ ن المستحيالت، وأما الذي يُ لكنه ال يراها م  

 يأيت به الشرع. 

أوَض وبمعنً أن  َح ى  نَ   الشريعة    أحكام    بعَض   :    ؛ مغزاها   كُ ر  دْ نُ   وال  ،اهَ لُ عَ فْ قد 

  ؛ ضان، ونحو ذلكمَ برَ   الواجب    الصيام    الصلوات، وتحديد    عات  كَ رَ   : أعداد  مثُل 

التحديدُ  تُ   فهذا  يُ   هُ تَ مَ كْ ح    كُ در  ال  ال  الذي  أما  يُ   نُ مك  العقول،  فال    ُل العق  هُ ر  ق  أن 

 أن يأيت يف الشريعة.   يمكنُ 

أورَ  اللفظةَ   دَ وقد  العزِّ   ابنُ   هذه     أبي 
 
،  (1) الطحاوية  العقيدة     شرح  يف  الحنفي

 : ، فقاَل القرب    عذاب  عنَد كالمه  عن 

تواتَ  اهلل    األخبارُ   ت  رَ )وقد  رسول  ثبوت    عن    القرب   عذاب    يف 

ل  ونعيمه   وسؤال    نْ مَ ،  أهاًل،  لذلك    ،ذلك   ثبوت    اعتقادُ   فيجُب   ؛ نيْ كَ لَ المَ   كان 

 
 (.2/609ن أبي العز الدمشقي الحنفي )البدة الطحاوية،  ينظر: شرح العقي( 1)
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نتكل    واإليمانُ  إذْ به، وال  كيفيته؛  يف  وق  م  للعقل  كيفي    وف  ليس  لكونه ال  على  ته؛ 

والشرعُ   دَ هْ عَ  الدار،  هذه  يف  به  تُ   له  بما  يأيت  بما  وُل العقُ   هُ يلُ ح  ال  يأيت  قد  ولكنه   ،

 فيه العقول(.  ارُ حَ تَ 

 القرآُن عربيٌّ، فهل فيه ألفاٌظ أعجميَّة؟

 (:17فائدة )

محما  الشيخ  الح  قال  يف  التفسير  أستاذ  خير حجازي  المكِّ ر  د  يف   :يِّ م    )ليس 

 رَ عَ   غيرُ   لفظ    القرآن  
 
وُ بي ما  أما  القرآن    دَ ج  ،  بعض  م    الكريم    يف    األلفاظ    ن 

وهي مستعَملة  يف العربية؛ فهي    َل نزَ   ؛ فالقرآنُ وإسرائيَل   ،وطٍ ولُ   ،وٍح ة؛ كنُ األعجمي  

عربية،   عربي  إذن  كانت  اآلَخ ذَ وأَخ   ةً وربما  العكس  ،رُ ها  اآلنَ ،  أو  عند    لكنها 

 عربية(.   النزول  

الشافعيوق اإلمام  قال  ج  )وم    :(1) د  الع    علم    اع  مَ ن  اهلل:  بأن  لْ كتاب    جميعَ   ُم 

 العرب(.  بلسان   َل اهلل إنما نزَ  كتاب  

أيًضا: م    ل  يدُ (2) نُ ا)والُقرَ   وقال  ليس  أْن  كتاب  على  ش  ن  بلسان    يء  اهلل    إال 

 العرب(. 

أبو عبيدة ز )  :(3) وقال  مبين، فمن  بلسان عربي  القرآن  أنزل  فيه  إنما  أن  عم 

 . ( بالنبطية فقد أكرب القول ( كذا) غير العربية فقد أعظم القول، ومن زعم أن 

 
الرسالة  (1) اينظر:   ،( )1/34لشافعي  البيان  جامع  ينظر:  ولالستزادة:  الناظر و(،  1/7(.  روضة 

)و(،  1/185) بدران  ابن  )و(،  88المدخل،  العاطر  الخاطر  الشِّ مذكِّ و(،  1/184نزهة  طي  قينْرة 

 (. 108، 107يزاين )لج  اة والجماعة، معالم أصول الفقه عند أهل السنو(، 62)

ُتنَْطُق يف كالم  الشافعي بالتسهيل؛ فهي لغته؛ كما نب ه على ذلك الشيخ أحمد شاكر يف تعليقه    (2) )الُقَراُن( 

 على كتاب: الرسالة للشافعي. 

 (.1/425ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي ) (3)
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لتوهم متوهم أن    ،لو كان فيه من لغة غير العرب شيء)  :(1) وقال ابن فارس 

 . ( ألنه أتى بلغات ال يعرفوهنا ،بمثله  العرب إنما عجزت عن اإلتيان

 الَقَسُم يف القرآن

 ه َعالَقٌة؟وهل بينه وبني امُلْقَسِم ب

 (:18فائدة )

الح   يف  التفسير  أستاذ  الشيخ محمد خير حجازي  الم  ر  قال  يف    الَقَسمَ   )إن    : ي  كِّ م 

 عالقة(. القرآن دعوى، وما بعده شاهد له، وقال: البد أن يكون بين القسم والمقسم به  

 لغُة القرآِن، وكيفيَُّة حكايِة قصِص األنبياِء مع أقوامهم

 (:19فائدة )

  به باللغة    م اهللُ تكل    القرآنَ   )إن    اته البيانية:س  م  لدكتور سعيد النعيمي يف ل  قال ا

أرَس   العربية، يف حين   بلغة    كل    َل أنه  كل    ؛ قومه  رسول   رها  ة كر  قص    لذلك 

مر  م    رَ أكثَ  م  مر    كل  و  ة،ن  جانًبا  تحكي  الق  ة   ص  ن 
   الموقَف   ُب يناس    ة 

 
يف   المحكي

 ها بعًضا(. بعُض  ُل سياقه، ويكمِّ 

تيميا  ابن  اإلسالم  شيخ  يتكل    :(2) ةقال  بالعربي  )وهو  شاء  إذا  تكل    ؛ ةم  م  كما 

 رَ العَ   بالقرآن  
ِّ
 (. بي

 األلوهية يف القرآن

 (:20فائدة )

أستا حجازي  خير  محمد  الشيخ  الح  قال  يف  التفسير  الم  ر  ذ  ما  كل  )  :ي  كِّ م 

 . (ملْ والع   رة  دْ القُ  رُ كْ ذ   جاء بعدها  ، يف القرآن   ةُ األلوهي   ت  رَ ك  ذُ 

 
 (.1/425وطي )لسي، ااإلتقان يف علوم القرآنينظر:  (1)

 (.3/45) ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل( 2)
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 الكرم واإلكرام والكريم يف القرآن

 (:21فائدة )

 الكرم واإلكرام والكريم يف القرآن له معاٍن. 

تعالى به فهو  هلل  صف االَكَرُم إذا وُ )  :(1) قال الراغب األصفهاين يف المفردات

إلحسان   وإنعام  اسم  قوله:  ه  نحو  المتظاهر،  ،  [40النمل:] ژڭ ڭ ڭ ڑڭژه 

وُ  اسم  وإذا  فهو  اإلنسان  به  المحمودة    صف  منه،    لألخالق واألفعال  التي تظهر 

 حتى يظهر ذلك منه.  وال يقال: هو كريم  

يف    يشٍ  يف تجهيز ج الكبيرة، كمن ينفق مااًل   والكرم ال يقال إال يف المحاسن  

ل    .(2) قوم ترقئ دماءَ   حمالةٍ  سبيل اهلل، وتحم 

تعالى:   كان  ،  [13رات:الحج] ژڌ ڌ ڍ ڍ ڇژوقوله  فإنما 

األفعاُل  اْلَكَرَم  ألن   يُ   كذلك  ما  وأشرفها  وأكرمها  اهلل  المحمودة،  وجه  به  قصد 

 تعالى، فمن قصد ذلك بمحاسن فعله فهو الت  
 
 . أكرم الناس أتقاهم ن، فإ قي

يفشيء    وكل   بالكرمشرف  يوصف  فإنه  بابه  تعالى: ،     ې ۉ ۉژ قال 

 ٻ ٱژ  ،[26:الدخان] ژڎ ڌ ڌژ  ،[10لقمان:]  ژې ې ې

  [.23اإلسراء:] ژۓ ے ے ھژ، [77الواقعة:] ژٻ

فيه   يلحقه  ال  نفع  أي:  إكرام،  اإلنسان  إلى  يوصل  أن  يُم:  والت ْكر  ْكَراُم  واإل 

يمً غضاضة، أو أن يجعل ما يوصل إليه شيئً   ۆژ :تعالى   ا، قال أي: شريفً   ، اا َكر 

 
 (.707ينظر: املفردات، الراغب األصفهاين )ص (1)

َيْرَقأ َرًقا ورقوء  (2) م، َأيفإن فيها  تُسبّوا اإلبَل  وقالوا: ال    .إذا انقطع:  َرَقأ الدم   يات ُتْؤَخذ يفي الد    :ُرقوَء الدَّ

م  (. 2/797(، ومجهرة اللغة )5/210ينظر: العني، اخلليل )  َرَقأ هَبا.  فتمنع من اْلَقتْل، َفَكَأن الدَّ
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 ٹ ٹژ وقوله: ،  [24الذاريات:]  ژۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

،  [11االنفطار:]  ژ ڌ ڍژا، قال:  أي: جعلهم كرامً ،  [26األنبياء:]  ژڤ

  ،[27يس:]  ژيئ ىئ مئژ،  [16-15عبس:]  ژ ک ڑ ڑ ژ ژژوقال:  

 . (منطو على المعنيين ،[78الرحمن:] ژژ ژ ڈژوقوله: 

 آية أرجى

 (:22فائدة )

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻژ  : أي آية أرجي؟ فقال: عمر  باس البن  قال ابن ع

  ،: إن هذه لمرجوةبن عمرا  ، فقال[ 48النساء:]  ژے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

[6الرعد:] ژٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ  وأرجى منها قوله تعالى: 
(1). 

 ***** 

 

 
 (.2/421ينظر: محاضرات األدباء ) (1)
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 ثانًيا: قبسات من:

 الحديث النبوي وعلومه 

 علم احلديث

 (:23فائدة )

: فهًما، وصدًقا، ودينًا،  يا هذا من نفسَك   آنسَت   )فإنْ   :(1) الذهبياإلمام  قال  

، وإنْ  ، فباهلل  لمذهب   و أ لرأىٍ  الهوى والعصبيةُ   ليَك ع غلَب  وورًعا، وإال فال تتعن 

تَ   هْ مُ   ط  بِّ خ  مُ   ط  لِّ خَ مُ   ك  إن    ، وإن عرفَت ْب عَ تَ ال 
   لحدود    ل  م 

 
فَ اهلل منَك ْح أر  ،  فبعدَ نا   ،  

   المكرُ   ، وال يحيُق (3) زغلال  ، وينكب  (2)البهرج  ينكشُف   قليلٍ 
ِّ
بأهل  إال    ءُ السي ،  ه   

  دت  ؟ ك  هُ أهلَ   ؟ وأينَ الحديث    علمُ   ، فأينَ (4)ف  لْ َص   الحديث    ، فعلمُ َك نصحتُ   فقدْ 

 (. تراٍب  ، أو تحَت  يف كتاٍب م، إال  أال  أراهُ 

 أنواع السنة

 (: 24فائدة )

 . أ.هـ  ة(ي  ك  رْ )السنة نوعان: فعلية، وتَ   البسام: اَّلل عبدقال الشيخ 

الفعلية هي:قلت:   النبي    السنة  ثبت عن  العبادات    كل فعل  يف 

 .ة يف حقنا أن نفعله قدر المستطاع اقتداًء به والطاعات، فالسن

 
(، وهذه نصيحة من اإلمام الذهبي، لمن أراد أن يشتغل يف علم 1/10تذكرة الحفاظ، الذهبي )ينظر:    (1)

فإذا لم يكن أهاًل  يتعب نفسه، ومعنى كالمه: )أن    لذلك  الحديث،  الحديث علم صلفعفال  ال    ، لم 

 . ، فهو علم له أهله، الذين أفنوا أعمارهم فيه(يسلم قياده ألحد

 البهرج: الزائف. (2)

 الزغل: الغش.  (3)

 صلف: ال جيود عىل طالبه بيرس وسهولة.  (4)
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ياة  أما  
كِ التار  النبي    هي:فالسنة  تركها  التي  وجود  ،  األفعال  مع 

نة يف حقنا أن  لس فا مقتضيها وانتفاء موانعها بياًنا ألمته صلوات اهلل وسالمه عليه؛  

 . له  نرتكها اتباًعا 

أمور  ؛ فهناك  يسن لنا تركه  ليس كل ما تركه النبي    والمقصود: 

الضب  ؛أو جبلة   ،أو خصوصية   ، عادة  تركها   أكل  لنا  ،  كرتك  وليس 

لرتكه نرتكها  فعله،  أن  على  قدرته  لعدم  تركه  ما  لوجود ،  وهناك  تركه  ما  وهناك 

خشية   الرتاويح  صالة  كرتك  تفرضالمانع  وجود ،  أن  لعدم  تركه  ما  وهناك 

 . المقتضي كرتكه جمع القرآن

 احلديث الشاذ

 :(25فائدة )

 . ( الحديث الشاذ: هو الذي يضاد ما هو أصح منه )   البسام:   اَّلل  عبد قال الشيخ  

 السنة تندرج يف آية واحدة

 (:26فائدة )

الشنقيطي األمين  محمد  الشيخ  حالٍ )  :(1)يقول  كلِّ  أن    ، وعلى  شك     فال 

ف  شيءٍ القرآَن  كلِّ  بياُن  منُه؛  ،  يه   واحدٍة  آيٍة  يف  تدُخُل  ُكل َها  ن ُة   ڻژ:  وهي والس 

 . ([7]الحشر: ژہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 اخلرب املخالف للحس

 (:27فائدة )

: إما أن يكون ثقة،  يخالف الحس  امن يخرب خربً )إن    :جمهور العلماءيقول  

 . ( يقال: كذاب  ،ا كان غير ذلكيقال: متوهم، وإذأو غير ذلك؛ فإذا كان ثقة  

 
 (.2/427أضواء البيان، الشنقيطي ) ينظر: ( 1)
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القيم ابن  اإلمام  اهلل  )  :(1) قال  رسول  بع  وكالم  ُق  ُضه يصدِّ

ُر بعُضه بعًضا، ويطابق الواقع يف الوجود وال يخالفه. وإن ما ُيخرب بما   بعًضا، ويفسِّ

س  والعقل
س  وال العقل بإدراكه، ال بما يخالف الح 

 . (ال يستقل  الح 

بإنكا  هذا  يتعلق  الصحيحة، وال  األحاديث  وقبلوها،   ر  العلماء  صححها    التي 

حد  ومنها  النبوية،  المعجزات  الصحيح كأحاديث  يف  الوارد  الذبابة  والذي  ( 2) يث   ،

أنكره البعض بدعوى مخالفته للحس، وكذلك األحاديث المتعلقة باإليمان بالغيب،  

مخالفت  بدعوى  بعضهم  أنكرها  التي  الصحيحة،  القرب  عذاب  أحاديث  ها  ومنها 

 ( الصحيحة:  األحاديث  هذه  أحد  يف  قائلهم  قال  حتى  الحديث  للحس،  هذا  إن 

يخ  والواقع مكذوب، ألنه  الحس  الموتى    ؛ الف  بعد دفن  تفتح  التي  القبور  أكثر  فما 

سواء يف ذلك قبور المؤمنين والكافرين، فلم يشاهد فاتحوها جدران القرب قد    ؛ فيها 

 . ( 3) ( لت، وال أجسادهم قد هتتكت التصقت ببعضها، وال أضالع الموتى قد تداخ 

ال هذا  استخدمنا  وإذا  بالهوى،  للسنة  وإنكار  زندقة  لم  فهذه  العقيم  منهج 

يسلم لنا شيء من السنة؛ بل ولجر ذلك إلى إنكار كثير من آيات الغيب، كقوله 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےژ تعالى: 

اآلي  ،[50األنفال:] ژٴۇ ۈ ۈ هذه  يف  الزنادقة  من  زنديق  يطعن  ة  فقد 

ول الكفار،  من  كثير  موت  شاهد  أنه  وجوههم  بدعوى  تضرب  مالئكة  ير  م 

ال فالحذر  حقيقتها  وأدبارهم،  يف  هي  التي  المسالك،  هذه  سلوك  من  حذر 

 مهالك، والمعصوم من عصمه اهلل. 

 
 (. 1/524أقسام القرآن، ابن قيم اجلوزية )ن يف ينظر: التبيا  (1)

أيب    (2) حديث  إىل  النبي  قالهريرة،  يشري  قال   :« أحدكم:  رشاب  يف  الذباب  وقع   ، إذا 

 (.3320، أخرجه البخاري )«واألخرى شفاء ،ثم لينزعه، فإن يف إحدى جناحيه داء،فليغمسه

 (.142ني )صاملطعالشبهات الثالثون املثارة إلنكار السنة، عبد العظيم   (3)
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 التواتر اللفظي واملعنوي

 (:28فائدة )

بتاريخ:   الحرم  يف  درسه  يف  الجزائري  بكر  أبو  الشيخ    ه : 1419/ 1/ 25قال 

، والتواتر المعنوي،  ( 1) « ... متعمًدا   من كذب علي التواتر اللفظي، مثل: حديث: » ) 

 . ( ها ومعناها واحد اديث المسح على الخفين، واألحاديث المختلف لفظُ مثل: أح 

عثيمين بن  محمد  الشيخ  يف    المتواتر:):  (2)وقال  يستحيل  جماعة  رواه  ما 

 محسوس. العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء 

 وينقسم المتواتر إلى قسمين:

 ومتواتر معنًى فقط.  -2 .ومعنًى  امتواتر لفظً  -1

 ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه.  ومعنى: المتواتر لفظً فا

تعمًد »:  قوله    مثاله: م  عليا  كذب  من    امن  ه  مقعد  أ  فليتبوا

العشرة أكثر من ستين صحابيًّا، منهم    فقد رواه عن النبي    ،(3)«النار

 عن هؤالء خلق كثير.  المبشرون بالجنة، ورواه

معنى: الروا  والمتواتر  فيه  اتفق  حديث  ما  كل  وانفرد  كلي،  معنًى  على  ة 

 أحاديث الشفاعة، والمسح على الخفين، ولبعضهم:  مثاله:  بلفظه الخاص.

ب   ذ  ن  ك       مم    ا ت    واتر  ح    ديث  م     

 

ى َّللِ بيت      ً   ن  ب ن        م        ب   او  ت س         واح 

ف    ٌة وال  ورؤي         ٌة ش           وض  اع   ح          

 

ه     ذ  ب ع           ي ِن و  ف     ا ح  خ  س       م   و 

 والمتواتر بقسميه يفيد: 

 
 (، عن أبي هريرة.3(، عن المغيرة. وأخرجه مسلم )4(، ومسلم )1291أخرجه البخاري ) (1)

 (.6ص)البن عثيمين  ،مصطلح الحديثينظر:  (2)

 سبق تخريجه يف الحديث السابق. (3)
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 وهو: القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه.  العلم: :أوًَّل 

 . ( ا، وتطبيقه إن كان طلبً ابتصديقه إن كان خربً  ،بما دل عليه  : العملًياانث

 واحملدثون صيادلة الفقهاء أطباء

 (:29فائدة )

 (. والفقهاء أطباء، المحدثون صيادلة  ) :(1) مدقال اإلمام أح

أكثر يعرفون  الفقهاء  أن  المحدثين   يقصد  يخص  من  الحديث  : فيما    ، فقه 

وما يستخرج منه   ،ومطلقه ومقيده  ،وخاصه وعامه  ،وناسخه ومنسوخه  ، وغريبه

 ا من المحدثين. فهم يف ذلك أعلى شأنً  ؛ من األحكام الشرعية

الفق  من  أكثر  يعلمون  يخصوالمحدثون  فيما  بألفاظه    :هاء  الحديث  حفظ 

فهم يف ذلك أفضل   ؛ هومعرفة علله وصحيحه من سقيم  ،وطرقه ورواياته ورجاله 

 . وقد ينقصهم الفهم والدراية، وال يستغني أحدهما عن اآلخر ، من الفقهاء

الفضلين  بين  جمع  من  العلماء  من  فقيهً   ؛ وهناك  محدثً فكان  كمالك    ؛اا 

 والشافعي وأحمد وغيرهم.

أن األعمش  قو بإسناده  ابن عدي  المحدثين-د روى  أئمة  كبار    -وهو من 

نعمان  )قال:   حنيفةيعني  -يا  تقول يف   -أبا  ما  قال:  كذا،  قال:  تقول يف كذا؟  ما 

فقال  عنه،  فالن  عن  حدثتني  أنت  قال:  قلت؟  أين  من  قال:  كذا،  قال:  كذا؟ 

 .(2) (ونحن الصيادلة ، أنتم األطباء !األعمش: يا معشر الفقهاء 

 
(1)  ( دمشق  تاريخ  يف  عساكر  ابن  قال:  51/334ذكره  اهلمذاين،  عيل  أيب  عن  بإسناده  أبا   سمعت  :قال( 

فجاء حممد بن إدريس الشافعي   ،واملحدثون صيادلة  ،لفقهاء أطباءكان ا)  :أمحد بن حنبل يقول  اهلل عبد

 (. اه أبدً ما مقلت العيون مثلَ  ،ا ا صيدالني  طبيبً 

 (. 2/1030(، وذكره ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم )8/238ينظر: الكامل البن عدي ) (2)
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 ثالًثا: قبسات من:

 اإلسالم والتشريع 

 مهمة الشريعة

 (:30فائدة )

الشاطبي اإلمام  إخراج  )  :(1) قال  الشريعة  وضع  من  الشرعي  المقصد 

 .( اهلل اضطرارً  ا، كما هو عبد  ا هلل اختيارً هواه، حتى يكون عبدً  ية  المكلف عن داع  

هوى، فإنما جاء به  وتأمل، فكل موضع ذكر اهلل تعالى فيه ال )  :(2) وقال أيًضا

ما  » ل:  تبعيه، وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس، أنه قايف معرض الذم له ولم 

 .(3) «ذكر اَّلل الهو  يف كتابه إَّل ذمه

والدخول   الهوى  اتباع  عن  الخروج  الشارع  قصد  أن  يف  واضح  كله  فهذا 

 . (تحت التعبد للمولى

 أنواع البيان 

 (:31فائدة )

الشاطبي اإلمام  النبي  )إ    :(4) قال  مبينً   ن   وفعله  كان  بقوله  ا 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿژ:  ا بذلك يف قوله تعالى ا كان مكلفً وإقراره؛ لم  

 . ([44النحل:] ژڤ ڤ ڤ

 
 (2/289ي )ينظر: املوافقات، الشاطب (1)

 (.2/191)ينظر: املوافقات، الشاطبي  (2)

 (. 16/167(، وعزاه البن املنذر، وينظر: تفسري القرطبي )7/464ذكره السيوطي يف الدر املنثور ) (3)

 (.4/73ينظر: املوافقات، الشاطبي ) (4)
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إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول؛ فهو الغاية يف )  : ( 1)أيًضا   وقال 

ن العبادات البيان، كما إذا بين الطهارة أو الصوم أو الصالة أو الحج أو غير ذلك م 

أيًض  بيان  فهو  بأحدهما  حصل  فإن  العادات،  على أو  منهما  واحد  كل  أن  إال  ا؛ 

 فراده قاصر عن غاية البيان من وجه، بالغ أقصى الغاية من وجه آخر.ان 

يبلغها   ال  التي  المخصوصة  المعينة  الكيفيات  بيان  جهة  من  بالغ  فالفعل 

به جربيل   كما فعل  الصالة بفعله ألمته،  البيان القولي؛ ولذلك بين  

 . حين صلى به، وكما بين الحج كذلك، والطهارة كذلك

القول عن  يقصر  للعموم    وهو  بيان  القول  أن  وذلك  أخرى:  جهة  من 

تقتضي   صيغ  ذو  القول  فإن  واألشخاص؛  واألزمان  األحوال  يف  والخصوص، 

وعلى   فاعله،  على  مقصور  فإنه  الفعل،  بخالف  نحوها،  كان  وما  األمور  هذه 

 وعلى حالته، وليس له تعد عن محله ألبتة.  زمانه، 

بالرتجيح   القول  إطالق  يصح  لم  هذا،  ثبت  يقال:  وإذا  فال  البيانين؛  بين 

يف  إال  واحد  محل  على  يصدقان  ال  إذ  الفعل؟  أم  القول،  البيان؛  يف  أبلغ  أيهما 

يقال:   أحدهما مقام اآلخر، وهنالك  فيقوم  اتفق؛  إن  مثله  المعتاد  البسيط  الفعل 

 (.أبلغ، أو أيهما أولى؟  أيهما 

 من مصادر التشريع )العرف(

 (:32فائدة )

قال الفقهاء: كل ما ورد    :قاعدة)  :(2) األشباه والنظائريف كتابه    قال السيوطي

 . ( رجع فيه إلى العرفا، وال ضابط له فيه، وال يف اللغة، يُ به الشرع مطلقً 

 
 ( باختصار.83-4/79ينظر: املوافقات، الشاطبي ) (1)

 (.98)صيوطي ينظر: األشباه والنظائر، للس (2)
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 الشورى يف اإلسالم

 (:33فائدة )

  ة لذلك قبلت المملكة يف جعل الشورى مساوي  ،ة الشورى يف اإلسالم ملزم

 . ةالمتحد اتللربلمان

كثير ابن  قو(1) قال  تعالى:يف   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹژ  له 

اهلل  )  :[159:عمران آل] ژڦ رسول  كان  يف   ولذلك  أصحابه  يشاور 

تطييبً  حدث،  إذا  لهماألمر  أنشط  يفعلونه  فيما  ليكونوا  لقلوهبم؛  فكان    ؛ ... ا 

  وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك   ،حوهايشاورهم يف الحروب ون

 . (على قولين  ؛ا لقلوهبم أو من باب الندب تطييبً  ،ا عليه واجبً 

 األصل يف اإلسالم

 (: 34فائدة )

وعفو    :يف العبادات  قيفتو  :األصل يف اإلسالم)  : أحمد بن حنبلاإلمام  قال  

 . (يف المعامالت

تيمية ابن  وغيره من فقهاء    ولهذا كان أصل أحمد)  :(2)وقال شيخ اإلسالم 

اهللال شرعه  ما  إال  منها  يشرع  فال  التوقيف،  العبادات  يف  األصل  أن    حديث: 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھژوإال دخلنا يف معنى قوله:    ، تعالى

ما    .[21الشورى:] ژۆ ۇ ۇ إال  منها  يحظر  فال  العفو،  فيها  والعادات األصل 

اهلل  قوله:  ،حرمه  معنى  يف  دخلنا   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژ وإال 

 .([59يونس:]  ژہ ہ ۀ ۀ

 
 (.2/149ينظر: تفسري ابن كثري ) (1)

 (.29/17ينظر: جمموع الفتاوى ) (2)
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 احلرية

 (:35فائدة )

 تمام الحرية يف العبودية َّلل.

ف ما يعتقد كثير من الناس؛ أن الحرية تعني االنفالت من قيود  وهذا على خال 

الدين وحدود األخالق، وأن يفعل اإلنسان ما يحلو له من المنكرات والمحرمات  

 به نظرة احتقار وقال له: أنا حر. والشركيات، فإذا ما عوتب على ذلك، نظر إلى معات 

وهواه، ونفسه األمارة    والحقيقة أن هذا عبد ألخس األشياء، فهو عبد لشهواته، 

تعس عبد الدينار،  » :  بالسوء، عبد للدنيا والدينار والدرهم، ولذلك قال  

 . ( 1) والدرهم، والقطيفة، والخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض« 

ان من عبادة غيره ممن ال يستحق  شريك له تحرر اإلنس  فعبادة اهلل وحده ال 

عبادة الشيطان والنفس والهوى والشهوات،    شيًئا من العبادة، تحرر اإلنسان من

يفعل ما يريد، فهو    بأنوقبيح بالعبد أن يكون عبًدا لهذه األشياء، فمن ظن أنه حرٌّ 

 . يف الحقيقة عبد  ألخس األشياء 

تيميةقال     عن عبادة  اسَتكرب   وكل َمن: )(2)ابن 
 
فإن     اهلل َيعبد غيره؛  بد أن  ال 

اس َيتحرك باإلرادة أنه ، وقد َثبَت يف الصحيح عن النبي  اإلنسان َحس 

امٌ » قال:   ما ام:    .(3) «أصدق األسماء حارٌث وه  ب الفاعل، والهم 
فالحارث: الكاس 

، والَهم  أول اإلرادة، فاإلنسان له إرادة دائمً  ا، وكل إرادة فال بد لها  فعال من الَهمِّ

ُمنت عبد من مراد محبوب هو  بد لكل  إليه، فال  َتنتهي  ُمراد  وإرادته،  من  ُحبِّه  هى 

 
 (.2886أخرجه البخاري ) (1)

 (.10/196ينظر: جمموع الفتاوى ) (2)

 (، عن أيب وهب اجلشمي. 4950(، وأبو داود )19032) مسندهأخرجه أمحد يف  (3)
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أن   بد  فال  ذلك،  اسَتْكرب عن  بل  وإرادته،  حبه  ومنتهى  معبوَده  اهلُل  يكن  لم  فمن 

ا   يكون له مراد محبوب َيستْعب ُده غير اهلل، فيكون عبًدا لذلك المراد المحبوب: إم 

َور ا الص  وإما  الجاه،  وإما  اهلل،  لمال،  دون  من  إلًها  ذه  َيت خ  ما  كالشمس    ؛وإما 

المالئكة  والق م ن  أو  والصالحين،  األنبياء  وقبور  واألوثان،  والكواكب  مر 

وإذا كان عبًدا    ،واألنبياء الذين يتخذهم أرباًبا، أو غير ذلك مما ُعب َد من دون اهلل 

ك  لغير اهلل يكون مشرًكا، وكل مُ   (. ستكب ٍر فهو ُمشر 

 الفطرة

 (:36فائدة )

 المي. الدين اإلس هي فطرة اهلل  أجمع المفسرون أن 

اللباب صاحب  يوم  )إ  :(1) قال  اإلسالم  على  الخلق  فطر  تعالى  اهلل  ن 

بلى،    :أخرجهم من ظهر آدم كالذر، وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم؛ قالوا

كل مولود يولد  »:  يده قوله  فمن كفر به فقد غير فطرة اهلل تعالى؛ يؤ

 . ((2) «على الفطرة، فأبواه يهودانه، وينصرانه، ويمجسانه

والتنويروق التحرير  معناه )  :(3) ال صاحب  اهلل  فطرة  بأنه  اإلسالم    :فوصف 

العقلية، وأما تشريعاته وتفاريعه   الفطرة  فيه جار على مقتضى  أن أصل االعتقاد 

فق ما يدركه العقل ويشهد به، وإما  على و  جارية   : ا، أيفهي: إما أمور فطرية أيًض 

المعامالت فيه هي راجعة إلى ما  وقوانين    أن تكون لصالحه مما ال ينايف فطرته.

 . (ألن طلب المصالح من الفطرة ، تشهد به الفطرة

 
 (.7/25) ينظر: تفسري اللباب يف علوم الكتاب، ابن عادل (1)

 (، عن أيب هريرة.2658م )(، ومسل1358أخرجه البخاري ) (2)

 (.21/91ينظر: التحرير والتنوير ) (3)
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 الوسطية

 (:37فائدة )

 ژڤ ڤ ڤ ڤژقال تعالى:  ؛  والخيارُ   الوسطية: هي العدُل 

كثير  .[143البقرة:] ابن  يقال:  )  :(1)قال  كما  واألجود،  الخيار  هاهنا:  والوسط 

نسبً  العرب  أوسط  ودارً قريش  خيرها. ا  أي:  اهلل    ا،  رسول    وكان 

نسبً وسطً  أشرفهم  أي:  قومه،  يف  أفضل ا  هي  التي  الوسطى  الصالة  ومنه  ا، 

 . الصلوات، وهي العصر، كما ثبت يف الصحاح وغيرها

وسطً  األمة  هذه  اهلل  جعل  الشرولما  بأكمل  خصها  المناهج ا  وأقوم    ائع 

تعالى:   قال  كما  المذاهب،   ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہژوأوضح 

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ

 .([78الحج:] ژې ې ۉ ۉ ۅ

 الدولة الكافرة والدولة املسلمة

 (:38فائدة )

تيميةقال   ابن  العدل )  :(2)شيخ اإلسالم  الدنيا مع  الناس تستقيم يف    ، وأمور 

وإن لم    ، الظلم يف الحقوق  ع اإلثم أكثر مما تستقيم معالذي فيه االشرتاك يف أنوا 

وإن كانت كافرة، وال يقيم    ، يقيم الدولة العادلة تشرتك يف إثم، ولهذا قيل: إن اهلل

الدنيا تدوم مع العدل والكفر، وال تدوم مع   ويقال:  وإن كانت مسلمة.  ، الظالمة

 . الظلم واإلسالم(

 
 (.1/454ينظر: تفسري ابن كثري ) (1)

 (.28/146ينظر: جمموع الفتاوى ) (2)
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 اإلسالم دين العدالة

 (:39فائدة )

همسأل   المكي    العثيمين    صالح    بن    محمد    الشيخ    أحد  الحرم  يف  درسه  يف 

 هل دين اإلسالم دين المساواة؟  ، فقال:ه 28/3/1418بتاريخ: 

الشيخ: والذكي  )   فقال  بالجاهل،  العالم  ُيساوى  أن  يستلزم  الكالم  هذا 

:  والحق أن يقال: اإلسالم دين العدالة، كما قال    .بالبليد، واألنثى بالذكر

بأن  [90]النحل:  ژڇ ڇ چ چ چژ حديٍث  وال  آية  ال  يرد  ولم   ،

 (. اإلسالم دين المساواة

 مل يغري ألفاظ اللغة العربية اإلسالم

 (: 40فائدة )

 تعريف اإليمان يف اللغة غير تعريفه يف الشرع. 

 ،ومالئكته  ،التصديق باهلل   وتعريفه يف الشرع:   هو التصديق.  فتعريفه يف اللغة:

 والقدر خيره وشره، والعمل بمقتضى ذلك.  ، م اآلخر ليو وا  ،وكتبه   ، ورسله

الش اإليمان يف  معنى  أن  يعني:  وإنما  وهذا  اللغة،  معناه يف  يتغير عن  لم  رع 

باإليمان: الشرع  والقدر    ،واليوم اآلخر   ، وكتبه  ،ورسله   ، ومالئكته  ، باهلل  قيده يف 

 ؛ ولم يجعله مطلًقا. خيره وشره

  : تنازع الناس بب الكالم يف مسألة اإليمان،  بس )و   : ( 1) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أو أهنا باقية يف الشرع    ، مسماها يف اللغة   هل يف اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن 

 لكن الشارع زاد يف أحكامها ال يف معنى األسماء؟   ، على ما كانت عليه يف اللغة 
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 كالم  اقية يفإهنا ب،  والحج ، والصيام  (،والزكاة، الصالة: وهكذا قالوا يف اسم

 . لكن زاد يف أحكامها  ،الشارع على معناها اللغوي

لم    :والتحقيق الشارع  يغيرها   ،ينقلها أن  مقيدةً   ،ولم  استعملها  ال    ولكن 

نظائرها  ،مطلقة يستعمل  تعالى  ،كما   ژۓ ے ے ھ ھژ:  كقوله 

البيت  ،اا خاصًّ فذكر حجًّ   ،[97:عمران آل] متناواًل   ،وهو حج  الحج  لفظ    فلم يكن 

 . من غير تغيير اللغة  ، دل عليه اللفظ نفسه ،بل لقصد مخصوص ،قصد لكل 

خيرها  اسم    : هي  ،الزكاة   وكذلك  زيادة  النفس  وزكاة  النفس؛  به  تزكو  لما 

شرها قال    ،وذهاب  كما  النفس؛  به  تزكو  ما  أعظم  من  الناس  إلى  واإلحسان 

 . [103]التوبة: ژڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱژتعالى: 

مقيدً  به  أمر  اإليمان  باهلل اإلب  :ا ولفظ  ،  ورسله   ،وكتبه  ،ومالئكته   ،يمان 

  ين؛ وكذلك لفظ الكفر مقيًدا. وكذلك لفظ اإلسالم، باالستسالم هلل رب العالم

الناس بغيرها؛ وهو خطاب   للناس هبذه األسماء كخطاب  فخطاب اهلل ورسوله 

 ا. ال مطلق يحتمل أنواعً  خاصٌّ  مقيد  

  ، فال يقال: إهنا منقولةوقد بين الرسول تلك الخصائص؛ واالسم دل عليها؛  

وج على  استعمل  إنما  االسم  بل  االسم؛  دون  الحكم  يف  زيد  إنه  يختص  وال  ه 

 . (ابمراد الشارع؛ لم يستعمل مطلقً 

 ،والزكاة   ، كالصالة  ؛ تارة بالشرع   : واألسماء تعرف حدودها)   : ( 1)أيًضا وقال  

 ؛عرفة بالوتار   ، والبحر   ، والرب  ، والقمر  ، كالشمس  ؛ وتارة باللغة  ، والحج   ، والصيام

العقود  ، والتفريق  ، كالقبض وغير   ،والهبة   ،والنكاح   ، واإلجارة  ،كالبيع   ؛ وكذلك 

 .( فهذا شرط عند أهل العرف  ،فما تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا   ،ذلك 
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 رابًعا: قبسات من:

 العقيدة والتوحيد

 واإليمان والقضاء والقدر وغير ذلك 

 القرآن كله يف التوحيد

 (: 41فائدة )

ابن  قواًل )   : ( 1) القيم   قال  نقول  بل  للتوحيد،  القرآن هي متضمنة    كل سورة يف 

 فإن القرآن: ،   القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه ا: إن كل آية يف كليًّ 

وأسمائه -1 اهلل  عن  خرب  العلمي    وصفاته   إما  التوحيد  فهو  وأفعاله، 

 الخربي. 

ل ما يعبد من دونه،  وإما دعوة إلى عبادته وحده ال شريك له، وخلع ك  -2

 ي. فهو التوحيد اإلرادي الطلب 

هني -3 يف  بطاعته  وإلزام  وهني،  أمر  التوحيد  وإما  حقوق  فهي  وأمره،  ه 

 ومكمالته. 

الدنيا،   -4 وإما خرب عن كرامة اهلل ألهل توحيده وطاعته، وما فعل هبم يف 

 وما يكرمهم به يف اآلخرة، فهو جزاء توحيده. 

يحل  هبم يف الدنيا من النكال، وما    وإما خرب عن أهل الشرك، وما فعل -5

 توحيده. هبم يف العقبى من العذاب، فهو خرب عمن خرج عن حكم 

وأهله  إن  ف الشرك  شأن  ويف  وجزائه،  وحقوقه  التوحيد  يف  كله  القرآن 

 (. وجزائهم

 
 (. 3/418بن قيم اجلوزية )ني، اينظر: مدارج السالك (1)
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 معنى كلمة التوحيدإعراب و

 (: 42فائدة )

 »َّل إله إَّل اَّلل«: معنى كلمة إخالص التوحيد هلل:  إعراب و

الجاللة    :«َّل» اسم  واسمها:  إن،  عمل  تعمل  وهي  للجنس،  ،  «اَّلل »نافية 

 ة بعد اسم الجاللة أو قبله. المضمر «ق  ح»وخربها: 

 . منصوب بالفتحة «َّل »اسم «: إله»

 حرف استثناء.   :«إَّل»

اإلعراب  «: اَّلل» يف  محل  له  ليس  والبدل  حق،  من  مرفوع،  ،  بدل  واألول 

 . وهذا مرفوع مثله

التو له  وهبذا يتحقق  النافية لم تنف كل اآللهة،    «َّل»، ويتبين أن  حيد 

الباطل اآللهة  نفي  صت  كما    ة. وإنما َخص  التوحيد،  يتحقق  التفسير ال  وبغير هذا 

 . قرر ذلك اإلمام ابن القيم، وإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب 

قوله   يف  المفسرين  جميع  قال  االْحرتاز  هذا   ۅ ۅ ۋژ  :وبمثل 

هنا بمعنى: غير، وال يجوز أن    ژۉژ  فقوله:   ، [22بياء:]األن  ژې ې ۉ ۉ

 : لو كان فيهما آلهة غير اهلل لفسدتا. تكون استثنائية، وهبذا يكون المعنى

 )ال إله إال اهلل(: التوحيد كلمةتفسري 

 عند أهل السنة وبعض الفرق

 (:  43فائدة )

 : «َّل إله إَّل اَّلل»كلمة التوحيد  تفسير  

 .«َّل اَّلل د بحق إ َّل معبو»عند أهل السنة:   -1



 

56 

و -2 العربي  كابن  الصوفية  غالة  اَّلل»تباعه:  أوعند  إَّل  بحق  موجود    ، «َّل 

 هذا هو الحلول. و

واألشاعرة:   -3 المعتزلة  اَّلل» وعند  إَّل  خالق  لقول    ، «َّل  موافق  وهذا 

 . [87]الزخرف: ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئژالمشركين: 

لوا: إن  ورد عليهم أهل السنة فقا ،  «َّل علة بحق إَّل اَّلل»وعند الفالسفة:   -4

 وإنه هو خالق العلة والمعلول. اهلل ليس بعلة، 

 مثرة التوحيد

 (: 44فائدة )

 خالًصا من قلبه.  «َّل إله إَّل اَّلل» النار على من قال:  تحرم 

أن الموحدين الذين ليس لهم كبائر من الذنوب يحرم عليهم    وتفسير ذلك:

للذين   بالنسبة  وأما  النار،  يف  وذنوبً   ارتكبواالدخول  إال  أخطاًء  تطهر  ال    ، بالنار ا 

 من النار ويحرم عليهم الخلود فيها.  نثم يخرجو   ن،فإهنم يطهرو

القيمقا ابن  اإلمام  يتطهرون هبا يف  )  :(1) ل  أهنار عظام  الذنوب ثالثة  فألهل 

 هروا يف هنر الجحيم يوم القيامة: الدنيا، فإن لم تف بطهرهم ط

 . هنر التوبة النصوح -1

 . ار المحيطة هباوهنر الحسنات المستغرقة لألوز -2

 .وهنر المصائب العظيمة المكفرة -3

بعبده خيرً   اهلل  أراد  أحفإذا  أدخله  طيبً ا  القيامة  فورد  الثالثة،  األهنار  ا  د هذه 

 . (الرابع ا، فلم يحتج إلى التطهير  طاهرً 

 
 (. 1/319مدارج السالكني، ابن قيم اجلوزية )ينظر:  (1)
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 التوحيد اإلرادي العملي والتوحيد القولي العملي

 (: 45فائدة )

تعالى:   اهلل  متضمنة  [1]الكافرون:  ژٻ ٻ ٱژقول  فهي   ،

 وهو إخالص الدين هلل بالقصد واإلرادة.   ، العملي اإلراديللتوحيد 

، فهي متضمنة للتوحيد  [1]اإلخالص:  ژٻ ٻ ٻ ٱژله تعالى:  قو   وأما

 القولي العملي وهو إخالص الدين هلل. 

 أقسام التوحيد

 (: 46فائدة )

العثيمين   صالح  بن  محمد  الشيخ  المكي  ذكر  الحرم  يف  درسه  أقسام  يف 

 : فقال  د الثالثةالتوحي 

 وهي:  أنواع،التوحيد إلى ثالثة قسم العلماء )

 . توحيد الربوبية  -1

 . وحيد األلوهية، المسمى: بتوحيد العبادةت -2

 .توحيد األسماء والصفات  -3

، فنقول: اقرأ هذه  الثالثة  لو سأل سائل عن الدليل على هذه األقسام  قال:ثم 

ا  قول  الثالثة، وهي  األقسام  فقد جمعت  تعالى:  اآلية   ٻ ٻ ٱژهلل 

 (.[65]مريم: ژڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ

قال:   توحيد  ثم  الناس  بعض  زاد  توحيد  وقد  آخرون  وزاد  الحاكمية، 

الرسول   بمتابعة  خاص  األخير  وهذا  أقسام  المتابعة،  من  وليس   ،

 التوحيد. 
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 وأما الحاكمية: فمقصود الذين ذكروها هو الخروج على األئمة. 

 هي الصحيحة.  واألقسام الثالثة األولى

إن    الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فقال:  أحدهمولما انتهى الدرس سأل  

م التوحيد إلى ثالثة أقسام، قال بعض العلماء: إنه مبتدع، وقال: منهم شيخ  تقسي 

 ؟ ابن تيميةاإلسالم  

قال:    فأجاب: وإنما  مبتدع،  التقسيم  هذا  يقل:  لم  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ 

إلى أص الدين  مبتدعً تقسيم  التوحيد فليس  تقسيم  أما  ، وكما  اول وفروع مبتدع، 

 ثة اآلية التي ذكرناها. قلت: الدليل على األقسام الثال

 ولمزيد من الفائدة أقول: 

 هو توحيد اهلل بأفعاله.  :توحيد الربوبية

 هو توحيد اهلل بأفعال العباد.  األلوهية:توحيد 

والصفات األسماء  وبما    :توحيد  هبا  اإليمان  الصفة    ،عليه   دلتهو  على 

 . )به  الالئقة

 اإلقرار بالشهادة

 (: 47فائدة )

هو  اهلل،    أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن محمًدا رسول   اإلقرار بالشهادة:

 المدخل يف اإلسالم، والعنوان على ترك الكفر السابق.

وأما   القتال،  أثناء  الحرب  يف  القتل  من  العصمة  يف  كافية  فهي  هذا  وعلى 

فال اال ذلك  بعد  قائلها  بإسالم  لقوله   عتداد  الزكاة،  وإيتاء  الصالة  إقام  من  بد 

 ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژتعالى:  

 .[5]التوبة: ژې
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 اإلميان قول وعمل

 (: 48فائدة )

العمل   إليه  أضيف  إذا  أما  اإلسالم،  مسائل  جميع  شمل  اإليمان  أفرد  إذا 

 الصالح تحول إلى االعتقاد وتوحيد اهلل. 

أئمة  وقد اتف السنة والجماعة  ق  على أن اإليمان: قول    -سلًفا وخلًفا-أهل 

واللس القلب  قول  وكثرة  وعمل،  بالطاعة  يزيد  والجوارح؛  القلب  وعمل  ان، 

 العبادة، وينقص بالمعصية والغفلة. 

تعالى قال  وينقص،  يزيد  اإليمان  بأن  صريحان  والسنة   ۇئژ:  والقرآن 

 .[17]محمد: ژۈئ ۆئ ۆئ

المصطفى   بع ون  إلا»:  ويقول  س  و  ٌع  بِض  وِست ون    ،يمان   بِضٌع  أ و  

إل َّل   : ق ول  ا  ه  ل  أف ض  ف  ب ًة:  ع  والحياء  ش  الطاريِق،  ِن  ع  األذ    ة   اط  إم  ا  ن اه  أ د  و  اَّلل،  إَّلا  ه  

عب ٌة ِمن  اإليمان  . (1) «ش 

؛ وقد حكى اإلجماع على أن اإليمان يزيد وينقص أكثر أهل العلم  

لجماعة، الفارقة بينهم وبين أهل ن مميزات أهل السنة وابل أصبح هذا القول م

اإلي تجرد  وإذا  واألهواء،  عند  البدع  له  قيمة  فيه، وال  فائدة  فال  العمل؛  مان عن 

 . ، وإن ُسمي إسالًما رب العالمين

أن   اعتقادهم  هو  والمنحرفة:  الضالة  الفرق  عند جميع  األصل  أن  ومعلوم 

جزء   ذهب  إذا  يتجزأ،  ال  كل  أهل   اإليمان  مذهب  خالف  وهو  كله،  ذهب  منه 

 مان. السنة والجماعة، ولهذا السبب لم يدخلوا العمل يف اإلي

 
 (، عن أبي هريرة.35(، ومسلم ) 9أخرجه البخاري ) (1)
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واإليمان لم يأت يف القرآن والسنة مجرًدا عن العمل؛ بل عطف عليه العمل  

وهذا العطف من باب    -كما بينا ذلك-الصالح يف كثير من اآليات واألحاديث  

ا   الخاصِّ  على  البعض  أو  العام،  األععلى  على  للتأكيد  وذلك  مال  لكل؛ 

 الصالحة. 

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  أقوال  قال  نقل  ما  والجماعة  بعد  السنة  أهل  أئمة 

 : (1) على أن األعمال جزء من اإليمان

من   والعمل  والعمل،  اإليمان  بين  يفرقون  ال  سلفنا؛  من  مضى  من  )وكان 

ا يجمع هذه األديان  اإليمان، واإليمان من العمل، وإنما اإليمان اسم يجمع كم

فت بعمله؛  بقلبه، وصدق  وعرف  بلسانه،  آمن  فمن  العمل؛  ويصدقه  لك اسمها، 

ولم   بقلبه،  يعرف  ولم  بلسانه،  قال  ومن  لها،  انفصام  ال  التي  الوثقى  العروة 

الخاسرين، وهذا معروف عن غير واحد من   بعمله؛ كان يف اآلخرة من  يصدق 

 ًقا للقول(. السلف والخلف؛ وأهنم يجعلون العمل مصد

األوزاعي اإلمام  يستقيم    :(2) وقال  وال  بالقول،  إال  اإليمان  يستقيم  )ال 

بنية موافقة  اإل يمان والقول إال بالعمل، وال يستقيم اإليمان والقول والعمل إال 

 . للسنة(

ا ال ي  .(3) ذكرهالسع المقام ت وأقوال العلماء يف هذه المسألة كثيرة جدًّ

 
 (.280: اإليمان، ابن تيمية )صينظر (1)

 (.1591لكائي )اللا: شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ينظر (2)

المسألة،  (3) المزيد حول هذه  )  اهلل عبد: كتاب اإليمان،  ينظر  ولمعرفة  (، وغيره من 35-1/18األثري 

 كتب السلف والخلف، رحم اهلل األموات وحفظ األحياء.
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 أركان اإلميان

 (: 49فائدة )

 أركان اإليمان ستة، وهي: 

 . قدر خيره وشرهاإليمان باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وبال

 أنواع اإلميان

 (:50فائدة )

 خبار الغيب. بأإيمان و وإيمان عقلي،  ، إيمان حسي

 حقيقة اإلميان وحالوته

 :(51فائدة )

ن، يزيد بالطاعة،  هو اعتقاد بالجنان، وعمل باألركان، ونطق باللسا اإليمان:

 وينقص بالعصيان. 

اإليمان: المطلق  وحقيقة  والتسليم  الجازم  التصديق  بما    هو  وااللتزام 

 يوجب ذلك. 

اإليمان غرغر  :وأصل  أو  الساعُة  قامت  فإذا  بالمغي بات؛  التصديق    ؛ هو 

فحينئذ يكون قد عاين الشيَء الذي كان يجب أن يؤمن به غيًبا، وحينئذ ال ينفع 

 اإليمان. 

اإليمان:الوح القيام    وة  وُيسعده  الواجبات،  بأداء  وُيسر  بالطاعة،  يلتذ  أن 

اإلسالم ونفاًل فرًض   بشعائر  الرسول  ا  لسنة  متبًعا  ويكون   ،،   مع

 .(1) «ذاق طعم اإليمانسالمته من مرض الشهوة والشبهة، وهذا معنى حديث: »

 
 (، عن العباس بن عبد المطلب. 34أخرجه مسلم )( 1)
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 اإلميان يزيد وينقص

 (:52فائدة )

 . ( ينقصيد والال يز)اإليمان   :قالت المعتزلة

الكالم   على زيادة اإليمان    الشرعية  إبطال داللة النصوص  يؤدي إلىوهذا 

 .قصانه حسبما فهمها السلفون

  ، لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء باألمصار)  :(1) قال اإلمام البخاري و

 . ويزيد وينقص ،ا منهم يختلف يف أن اإليمان قول وعملفما رأيت أحدً 

أن الدين واإليمان    ومن أصول أهل السنة: ):  (2)ميةتي  ابنقال شيخ اإلسالم  

وعمل وعم  ،قول  واللسان،  القلب  والجوارح قول  واللسان  القلب  وأن    ،ل 

 اإليمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

كما يفعله    ،وهم مع ذلك ال يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر 

ال مع  ثابتة  اإليمانية  األخوة  بل  قال    ، معاصيالخوارج؛  آية    كما  يف 

وقال:    [،178البقرة:]  ژڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژالقصاص:  

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ

[10-9]الحجرات: ژۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
(3). 

عند السنة  فاإليمان  وشعب   أهل  وأبعاض  أجزاء  يف    ،له  متفاوتون  والناس 

 
 (، وذكر أن الاللكائي رواه عن البخاري بسند صحيح. 1/47ينظر: فتح الباري، ابن حجر ) (1)

 (.33االنتقاء )ص يف أورده ابن عبد الرب (2)

 (.3/151فتاوى )ينظر: جمموع ال (3)
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  ،وينقص بنقصها، فإماطة األذى عن الطريق إيمان  ،ادهتاالقيام هبا، فهو يزيد بزي

يف حديث مرفوًعا:  كما  هريرة  وسبعون    أبي  بضع  وستون-»اإليمان  بضع  -أو 

قول  فأفضلها  اَّلل، وأدناها  :شعبة،  إَّل  إله  والحياء   : َّل  الطريق،  األذ  عن  إماطة 

اإليمان« من  المستحب،  (1) شعبة  اإليمان  كمال  يف  نقص  إماطته    وال   ،وترك 

 . (2) من أمور اإليمان، وال يفهم هذا منه  الرتكه شيئً  إن فعله هذا كفر    :قالي

اإل فقد  وكان  بالنقصان،  القول  ويتوقف يف  اإليمان،  بزيادة  يقول  مالك  مام 

فقال:    بن وهب  اهلل  عبد من طريق  جاء   اإليمان؟  أنس عن  بن  مالك  قال: سئل 

حانه يف غير آي من القرآن  قول وعمل، قلت أيزيد وينقص؟ قال: قد ذكر اهلل سب

عنه. فقلت   ف  ه وكُ يف نقصان  أن اإليمان يزيد، فقلت له: أينقص؟ قال: دع الكالمَ 

   .(ه أفضل من بعض؟ قال: نعم بعُض 

وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم  ):  (3)ابن تيميةقال شيخ اإلسالم  و

يف القرآن، ولم يجدوا   ألهنم وجدوا ذكر الزيادة،  يوافقوا يف إطالق النقصان عليه 

 (. كر النقص، وهذه إحدى الروايتين عن مالكذ

الت  السنة لما بلغه ما ورد يف ذلك،  ولكن مالًكا ترك  وقف، وقال بقول أهل 

نافع:  اهلل عبد   روايةوالروايات يف ذلك كثيرة، منها   قال: كان مالك بن أنس    بن 

 .(4) «اإليمان قول وعمل، يزيد وينقص»يقول: 

 
 (، عن أيب هريرة.35( ومسلم )9أخرجه البخاري ) (1)

العقدية،    (2) السنية  الدرر  موسوعة  اإليامن ينظر:  زيادة  يف  مالك  اإلمام  عن  روي  ما  الثالث:  املبحث 

 .ونقصانه

 (.7/506ينظر: جمموع الفتاوى ) (3)

 (.247لرشيعة )(، واآلجري يف ا1124يف كتاب السنة )الل رواه أبو بكر اخل (4)
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وسفيان الثوري ومالك بن أنس، وابن    ا)سمعت معمرً   :(1) رزاققال عبدالو

 . : اإليمان قول وعمل، يزيد وينقص(جريج وسفيان بن عيينة يقولون

 اإلميان الواجب واإلميان الكامل

 (:53فائدة )

 ، وترك المحرمات. ات أداء الواجب :اإليمان الواجب

 ات. المحبوبوأداء  ،، وترك المحرمات ات أداء الواجب :اإليمان الكامل

 نفي كمال اإلميان عن اإلنسان

 (: 54فائدة )

 نفى عنه اإلسالم. ال يُ  ،اإليمان   كمال  عنه يف من نُ 

الدين تقي  الشيخ  الفساق    )كل  :  (2)قال  أن  على  متفقون  السنة  أهل  أئمة 

النار من  به  يخرجون  اإليمان  من  معهم شيء  منافقين  ليسوا  الفارق   ،الذين  هو 

لكن إذا كان معه بعض اإليمان لم يلزم أن يدخل   ،فقينمناوال  بينهم وبين الكفار

صاحب الشرع قد نفى االسم عن هؤالء فقال:  و  ،(3)يف االسم المطلق الممدوح

يزين وهو مؤمن» الزاين حين  يزين  أحدكم»وقال:    ،(4) «َّل  يؤمن  يحب   ،َّل  حتى 

لنفسه يحب  ما  الخير  من  جاره »وقال:    ،(5)«ألخيه  يأمن  َّل  من  يؤمن  َّل 

 
 (. 261، 243(، واآلجري يف الرشيعة )1114رواه ابن بطة يف اإلبانة الكربى )  (1)

 (.7/257ينظر: جمموع الفتاوى ) (2)

اإلسالم   (3) من  فيخرج  االسم  مطلق  عنه  ينفى  وال  الكامل،  اإليامن  وهو  املطلق،  باالسم  يوصف  فال 

 .  بالكلية

 عن أيب هريرة.  (،57( ومسلم )2475أخرجه البخاري ) (4)

 (، عن أنس. 45( ومسلم ) 13أخرجه البخاري ) (5)
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المؤمن من أمنه الناس على دمائهم  »  وقال:  ، وأقسم على ذلك مرات،  (1)«ائقهبو

 . (2) «وأموالهم

ويقولون:    ، اواسم اإلسالم أيًض   ، والمعتزلة ينفون عنه اسم اإليمان بالكلية

واإلسالم اإليمان  من  معه شيء  نُ   ، ليس  منزلةً ويقولون:  منزلتين   نزله  فهم    ،بين 

،  نكر عليهموهذا هو الذي أُ   ،منها بالشفاعة   يخرجال    ، يقولون: إنه يخلد يف النار

االسم  مطلق  نفوا  لو  معه   ،وإال  لم  شيئً   وأثبتوا  النار  من  به  يخرج  اإليمان  من  ا 

مبتدعة اإليمان    .يكونوا  كمال  سلب  قد  أنه  على  متفقون  السنة  أهل  وكل 

 . (لكنه من أهل الوعيد ، فزال بعض إيمانه الواجب ،الواجب

 اإلميان العبارات اليت تنايف

 (:55فائدة )

ذاهتا يف  كفر  إهنا  يقال:  أن  يجب  اإليمان  تنايف  التي  العبارات  للتحذير  إن   ،

الحتمال أنه متأول فيها، أو جاهل   ،منها؛ ولكن ال يحكم بكفر قائلها المعين هبا 

به  يعذر  الصحابة  ،جهاًل  القرآن، وقد خالفه يف   كإنكار بعض  المعوذتين من  أن 

ح الصحابة  بقية  متأواًل ذلك  كان  ألنه  يكفروه،  ولم  الحق،  إلى  رجع  يرى تى   ،

النبي   تعوذات  من  ا  أهنما  من  السنة  لقرآنال  أهل  أن  يعني:   ،

القبلة أهل  من  أحًدا  يكفرون  ال  ال    ،والجماعة  بالذنب  التكفير  عدم  به  ويعنون 

الشخص   يمنع تكفير  الذي  والتأويل  التأويل،  يحتمل  الذي ال  بالشرك، والكفر 

محتماًل   ، المعين دام  ما  يمنعه  الحجة   ،إنما  عليه  قامت  احتمال   ،فإذا  وذهب 

 وليس له عذر.  ، دظهر أنه مرت  ،التأويل

 
 .(، عن أيب هريرة6016أخرجه البخاري ) (1)

 (، عن أيب هريرة.4995(، والنسائي )2627(، والرتمذي )8931) مسندهأخرجه أمحد يف  (2)
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 اإلميان يف القلب

 (:56فائدة )

االثنين:   اليوم  النبوية  (هـ4/4/1419)يف هذا  المدينة  وصلى    ،صليت يف 

، وينصح  بجانبي أحد الشناقطة، وكان جزاه اهلل خيًرا ينصح من كان ثوبه طوياًل 

لحيته  حالًقا  مصري  لرجل  فقال  مالحظة،  كل  إ على  اللحية  :  ترك  السنة  ن 

أمر بإعفائها، فقال المصري: اإليمان بالقلب،   والرسول    ، هاؤوإعفا

قال   وقد  الجوارح،  على  َظَهَر  القلب  يف  كان  إذا  ولكن  صدقت،  فقال: 

« مضغةوأَّل  :  الجسد  يف  الجسد...  ،إن  صلح  صلحت  ، (1)«إذا 

 . ا أو نفاقً   هر على الجسد باتباع السنة صارت ضالاًل لم تظ  فإذا

 عل  اهلل أن ينفع به. هنا لك ذكرته فأعجبني أسلوبه يف الدعوة لذ 

 تأثري اإلميان على النفس

 (:57فائدة )

يُ  وجد يف نفس اإلنسان اليقظة الذاتية الدافعة للعمل، والرادعة عن  اإليمان 

 ارتكاب األخطاء. 

 قدرة اهلل تعاىل

 (:58ئدة )اف

تيمية ابن  اإلسالم  شيخ  وأئمتها   :(2)قال  األمة  سلف  وجمهور    ،)اتفق 

أهل علم  طوائف  ما  على  قادر  اهلل  أن  ما    ،الكالم:  وعلى  يكون،  ال  أنه  وأخرب 

 
 امن بن بشري. النع (، عن1599( ومسلم ) 52أخرجه البخاري ) (1)

 (.8/292وى ): مجموع الفتا ينظر (2)
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ذلك  يف  خالف  وإنما  عليه؛  قدرته  لعدم  ال  إرادته  لعدم  عنه؛  صدوره  يمتنع 

الضالل  أهل  من  والمت  ،طوائف  والقدرية  الجهمية  الصابئةمن  الذين    ،فلسفة 

وعل شاءه  فيما  قدرته  ويحصرون  الموجود،  يف  المقدور  انحصار  م يزعمون 

 . ( وجوده؛ دون ما أخرب أنه ال يكون

 ژڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گژ:  اهلل تعالى   وهذا ينطبق مع فهمنا لقول )  قلت:

تعالى:[20]البقرة: وقوله   ژڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چژ  ، 

 (. [5:عمران آل]

 ، وأركان اإلميان بالقدروالقدرالقضاء الفرق بني 

 (:59فائدة )

اإليماالسادس  الركن   هو:  اإليمان  أركان  بالقدرمن  وشره  ن  أي:  خيره   ،

 اإليمان بقضاء اهلل وقدره. 

 الفرق بين القضاء والقدر:و

 . هو علم اهلل بما سيقع  :القضاءأن 

 هو وقوعها حسب علمه.  :القدرأما 

بما يف ذلك    ، وما يكون  ، امل لما كانالقضاء أعم من القدر؛ ألن القضاء شف

 أما القدر فهو لما خلق ووجد. ،  القدر

 : هي القضاءأركان و

 علم اهلل بكل شيء قبل وبعد وقوعه. ، أي:  علم -1

 كتابة ذلك كله يف اللوح المحفوظ. ، أي: وكتابة  -2

 .ومشيئته وخلقه ، أي: ومشيئة  -3
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 :يالقدر فهأركان أما 

 علم.  -1

 وكتابة.  -2

 ومشيئة.  -3

 جاد المقدور. وخلق، أي: إي -4

 قال الناظم: 

 عل       ٌم كتاب       ة  موَّلن       ا مش       يئت ه

 

ه وه      و إيج      اٌد وتك      وين     وخلق       

 أقوال يف القدر 

 (:60فائدة )

 .(1) ( القدر سر  اهلل يف خلقه) :قال اإلمام علي 

 . (2) تعالى على خلقه(  القدر ُقدرة اهلل) :وقال اإلمام أحمد إمام أهل السنة

 .(3) مسكوا«أقدر ف»إذا ذ كر الوجاء يف الحديث:  

 .(4) (سابقة ال سائقةكما يقول العلماء  الكتابة  ) وقال بعضهم:

 
 (.8/99عزاه إليه الشنقيطي يف أضواء البيان، )( 1)

 (. 4/262(، وابن بطة يف اإلبانة الكربى )3/544أخرجه أبو بكر الخالل يف كتاب السنة )( 2)

 (، عن ثوبان. 1427أخرجه الطرباين يف الكبير ) (3)

الكبير   يف  الطرباين  )10448)وأخرجه  والقدر  القضاء  يف  والبيهقي  ق444(،  مسعود،  ابن  عن  ال  (، 

الزوا مجمع  يف  حب ان (،  202/  7)د:  ئالهيثمي  ابن  وث قه  الملك  عبد  بن  مسهر  وفيه  الطرباين،  رواه 

حيح نه العراقي يف تخريج اإلحياء:  ،  وغيره، وفيه خالف، وبقية رجاله رجال الص  ، وابن  (1/50)وحس 

 (.34ة )وصححه األلباين يف السلسلة الصحيح، (11/477)حجر يف الفتح: 

 (، الموسوعة الشاملة. 71/6ينظر: دروس الشيخ سعيد بن مسفر ) (4)
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ولكنها    ، إهنا سبقت العمل  ، أي:ذا بالنسبة لكتابة قضاء اهلل وقدرهه)  قلت:

   (.لم تسق اإلنسان إلى العمل

 الدعاء والقدر

 (:61فائدة )

 هل الدعاء يرد القدر؟ البسام: اَّلل عبدوسئل الشيخ  

ق َبل  اهلل  )   :فأجاب الدعاء من القدر؛ ألنه قد كان من  َقَدر   إن  ، وربما 

 .((1) «إَّل الدعاء القدر   رد  َّل ي  دعاء، ويف الحديث: » ُرتِّب  رفعه على ال 

 علو اهلل

 (:62فائدة )

على عرشه، وال ينايف ذلك معيته    عقيدة أهل السنة والجماعة علو اهلل  

 ا كانوا. نمورؤيتهم أي ، واطالعه عليهم ،لخلقه

زلة وغيرها، وهو خالف  تكالمع   ،وقد خالف يف ذلك كثير من الفرق الضالة 

األن الدكتور  قول  المعاصرين  من  ذلك  يف  خالفوا  الذين  ومن  والقرآن،  بياء 

المسالة   هذه  يف  اهلل  هداه  شطح  وقد  معنوي،  العرش  إن  قال:  حيث  الكبيسي؛ 

 وغيرها من معتقد أهل السنة والجماعة. 

 آيات الصفات

 (:63فائدة )

العثيمين:شسأل   صالح  بن  محمد  الشيخ  من    خص  الصفات  آيات  هل 

 المحكم؟   المتشابه، أم من

 
 . (، عن ثوبان رفعه إلى النبي 90(، وابن ماجه )22413) مسندهأخرجه أحمد يف  (1)



 

70 

الكيفية  )  فقال: المعنى معلومة معروفة محكمة، ومن حيث  هي من حيث 

الذات ال    يةفهي من الذي ال يعلمه إال اهلل؛ ألهنا تابعة للذات، فمن لم يعرف كيف

 . (يعرف كيفيتها

 العرش االستواء على

 (: 64فائدة )

كتابه يف  نعيم  أبو  الحافظ  »قال  الوامقين:  ومدرجة  الواثقين   :(1) «محجة 

كما    ، عليه  ال مستولٍ   ،عليه  مستوٍ   ،على عرشه   وأجمعوا أن اهلل فوق سمواته عالٍ )

الجهميةُ  بكل مكان؛ خالفً   :تقول  نزل يف كتابه:  إنه  لما   ژڃ ڃ ڄ ڄژا 

  ژڑ ژ ژ ڈژ ، [10فاطر:]  ژى ى ې ېژ ،[16الملك:]

عليه  ،[5طه:] المستوي  العرش  واألرض  ،له  السموات  وسع  الذي    ، والكرسي 

 . ([255البقرة:] ژۈئ ۈئ ۆئ ۆئژه: وهو قول

تيميةوقال   على  ):  (2)ابن  استوى  أنه  الصالح  السلف  من  أحد  ينكر  ولم 

كيفية   جهلوا  وإنما  مخلوقاته،  أعظم  ألنه  بذلك  العرش  وخص  حقيقة،  عرشه 

ال   فإنه  مالك:  االستواء،  قال  كما  حقيقته،  معلوم»يعلم  والكيف    ،االستواء 

 .((3) « والسؤال عن هذا بدعة  ،مجهول 

 
 (. 5/60أورده شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ) (1)

 (.3/390وى )الفتا ينظر: مجموع  (2)

يفأخرجه    (3) أصول    الاللكائي  السنةاشرح  أهل  عقيدة (،  644)رقم    ،عتقاد  يف  الصابوين  عثمان  وأبو 

المنيرية   الرسائل  الحلية    (،1/111)السلف ضمن  نعيم يف  الرد على   (،325/ 6)وأبو  والدارمي يف 

االقتصاد  وانظر:    هـ.. ألكوقال : وهذا ثابت  عن ما   (،103ص)والذهبي يف العلو    (، 27ص)الجهمية  

(، وفتح الباري،  516ص)  ، البيهقياألسماء والصفات(، و86صبد الغني المقدسي ) ، ععتقاديف اال

 .وحكم بأن إسناده جيد(، 407 – 13/406ابن حجر )
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 اإلميان بصفات اهلل تعاىل وأمسائه

 (:65فائدة )

زمنين  ااإلمام  قال   أبي  السنةبن  أصول  كتابه  العلم   )  :(1) يف  أهَل  أن   واعلم 

 
 
ورسُلهُ   ،باهلل أنبياُؤُه  به  جاءْت  الجه  ، وبما  ييروَن  لم  بما  به  َل  عن    خرب 

إن   وأن ُهْم  إيماًنا،  َع  ُيد  لم  ا  عم  والعجز  علًما،   
ه  بصفات ه  نفس  ه   وصف  من  َينَْتُهوَن  ما 

 نبيِّه  
 (.   وأسمائ ه  إلى حيُث انتهى يف كتاب ه ، وعلى لسان 

 الصفات االختيارية

 (:66فائدة )

االختيارية بال)الفعلية(  الصفات  المتعلقة  هي  النوع    ةمشيئ:  قديمة  وهي 

 . اآلحاد حادثة

النوع هذا  على  تعقيًبا  عثيمين  ابن  الشيخ  من  لك)  :(2)قال  القسم  هذا  ن 

ا، وأما جنس الفعل فإنه أزلي أبدي،  ا فشيئً صفات اهلل آحاده حادثة، تحدث شيئً 

أزلي، فلم يزل وال يزال    -أي جنس الفعل يف اهلل  -فجنس كون اهلل فعااًل  

الفعل، فإن اهلل    ت من األوقات يكون اهلل تعالى معًطال فيه عنفعااًل، لم يأت وق

 .لما يريد لم يزل وال يزال فعااًل  

مثاًل  تكون حادثًة،  التي  هي  آحاده  أو  الفعل  نوع  العرش  لكن  على  االستواء   

الفعل، وهو حادث   أنواع  إلى    ، نوع من  ألنه كان بعد خلق العرش، كذلك النزول 

نواع الفعل، وهو حادث ألنه كان بعد أن خلق السماء الدنيا،  السماء الدنيا نوع من أ 

 
 (.1/60ينظر: أصول السنة، ابن زمنني )  (1)

 (.1/156ينظر: رشح العقيدة السفارينية )  (2)
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  نواع الفعل، وهو حادث ألنه إذا فعل العبد فعاًل رضا والغضب نوع من أ كذلك ال 

 ، وإذا فعل فعال يقتضي الغضب غضب اهلل عليه. رضي اهلل عنه يقتضي الرضا،  

تُ  وربما  الفعلية،  الصفات  تسمى  أل   ى سم وهذه  االختيارية؛  هذه  األفعال  ن 

بمش  تتعلق  واختياره األفعال  تعالى  اهلل  تعالى:    ، يئة   ۅ ۅ ۋ ۋژقال 

كل صفة فعلية فإهنا حادثة النوع أو الفرد،   -كما سبق -لكن   [، 68القصص: ]   ژۉ

لكنها قديمة الجنس، فمثال النوع االستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا  

 . ة( نزوله الليلة ليس هو نزوله البارح   فهذا نوع، لكن نزوله كل ليلة فهذا فرد، ألن 

 التعطيل والتمثيل

 (:67فائدة )

ما من شيئين إال وبينهما قدر مشرتك وقدر  )  :(1)ابن تيميةقال شيخ اإلسالم  

 . ( فارق، فمن نفى القدر المشرتك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل

أضيفتومث   فإذا  اإلضافة،  عن  مجردة  استوى  بكلمة  لذلك  الخالق    ل  إلى 

 . ته، فنقول: استواء يليق به فهو استواء نعرف معناه وال نعرف كيفي

 ا أضيفت إلى المخلوق فمعروف لدينا معناه وكيفيته. أما إذ

 هذا اللفظ مشرتك. ف

 بني صفات اخلالق واملخلوق

 (:68فائدة )

الخالق يف حق  وثبت  المخلوق  به  اتصف  ما  فيه،  فلله    ،كل  األعلى  المثل 

 . [60]النحل: ژڳ ڳ ڱژ:  سير قوله وهذا تف 

 
 املبحث بمعناه. (، ويبدو أن املؤلف ذكر خالصة 3/74)تاوى ينظر: جمموع الف (1)
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 :هو نوعان فالمنفي الممنوع التمثيل فيه بالنسبة َّلل 

هو الحكم على شيء بما حكم به على غيره بناء على  و  قياس التمثيل: -1

 .(1) ا كالباريجامع مشرتك بينهما كقولهم: العالم موجود فكان قديمً 

الشمول: -2 اهلل    وقياس  إن  قول:  ال  مثل  كسائر  وجه  وجوه  له 

 المعروفة. 

  ر  دْ ، المقصود منه: هو يف القَ (2) «إن اَّلل خلق آدم على صورته...وحديث: »

الوجهالمشرتك  وهو  وسميع  فاهلل    .،  واإلنسان  ،  وجه...إلخ،  وله  بصير، 

 . يتصف هبذه الصفات، وهذا هو القدر المشرتك

  فلله  ولكن ليس السمع كالسمع، والبصر كالبصر، والوجه كالوجه؛  
فالواجب أن يوحد اهلل يف   ى، ليس كمثله شيء يف ذاته وال يف صفاته.األعل  المثل

 القدر الفارق. 

 املشيئة

 (:69فائدة )

 قال الشاعر: 

يئ ةً  ش    ِ ي م  ر  ِمن    ِّ ف      ي ال ك  ب    ِّ اء  ر  ا ش       إذ 

 

يئ ةِ   ش   ِ اِع الم  ب     ي اتِّ
اِّ  ف   ِ ا ع     ل  أ ن     ه      ف 

العلماء الذميي   البيت جاء يف قصيدة نظمها أحد  ن معرتًضا على القدر،  هذا 

 قال يف مطلعها: 

م   ي  ِدي    نِك  يِن ِذم    ِّ اء  ال    دِّ ل م      ا ع  ي     
 أ 

 

ةِ   ج       ا ِح ح  ض         وه  بِأ و  ل         ر  د  ي       ا  ت ح 

  
 (.9/197ينظر: جمموع الفتاوى ) (1)

 (، عن أبي هريرة.2612أخرجه مسلم )( 2)
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ا ق ض     ا م    م  إذ  ِمك  ع  ز  رِي ب  ِ ف    ي بِك  ب  ِّ  ى ر 

 

ي  ت   ِ ه  ِحيل  ج     ا و  ي ف م     ه  ِمن   ِّ ض     م  ي ر  ل      و 

ل    ه    ي، ف  ن  ِّ اب  ع  دا ال ب    س    انِي و  ى د ع     إل   

 

ياتِي 
ي ق ض    ِ وا ل    ِ بِيٌل ب يِّن      ولِي س       د خ     

ال  ا  ما ق    ي ث   
لِ ال  ى بِض    ض  بالقض  اق ض     ر 

 

تِي  و  ق 
ِذي فِي   ِه ش   ِ اض  بِا ل   ا ا ر  ا أ ن      ف م    

يً   اض  ِ م  ر  و  ا ق    يِّ ي   
ق ض  ِ ت  بِال م  ن    إِن  ك   اف   

 

ي  ِم ب ِليات      ِ ؤ  ى بِش        ض        ي َّل  ي ر  ب      ِّ ر   ف 

 صيدته.إلى آخر ما قال يف ق 

 بقصيدة مرتجاًل فقال: ابن تيمية فأجابه شيخ اإلسالم أحمد 

ا  ذ  ا ه       ال ك  ي       ؤ  د  س       ان     ِ ع  ال  م  ؤ   س      

 

ةِ   اِري ال ب رِي   ا ِر ب     ر  بِّ ال ع     ِم ر 
اص   ِ خ   م 

ال    م  ال م         ال ع      اص      اٌل خ  ؤ  ا س      ذ  ه       ف 

 

ةِ   ل  ال ب ِلي     ا يس  أ ص       ِه إب ل     ِ ِديًما ب     ِ  ق      

ص      ك  خ  ن  ي    م    ي مِ و  ه    ل م 
ِجع ن  ًما لِ ر   ِن ي   

 

ةِ   ِفي    ر  ي ال ح 
ا ف    ِ اِوي    ً س  ه 

أ  ى أ مِّ ر  ل       ع 

ي        اِدِهم  و  ع      م  م  و  وم  اَّللِ ي      ص      ى خ  ع   د 

 

ةِ   ِري    ا د  ر  ال ق  ع ش      ا م  رًّ اِر ط      ى الن    ا  إل     

وا  م 
اص    ِ ي خ 

ا لِ و  ع  ، أ و  س      ه  و  اٌء ن ف      و   س    

 

ِه لِلش      ا   ا ب      ِ و  ار  ِه اَّلل  أ و  م        ةِ ب      ِ  رِيع 

الذمي:  بالقضا(:    ى)قض  قول  ارض  قال:  ثم  بضالله  بضاللي  قضى  أي: 

العبد سوف يختار الضاللابتداًء بمو الهدى،    ،جب علمه أن هذا  ويفضله على 

 ژچ چ چ ڃ ڃ ڃژ  ألن اهلل جعل العبد مختاًرا، كما قال تعالى:

تعالى:    ؛[29:]الكهف قال  اهلل هدى،  زاده  الهداية  اختار   ۆئ ۆئ ۇئژفمن 

قال [17محمد:]  ژېئ ۈئ ۈئ اهلل،  أضله  والضالل  الغواية  اختار  ومن   ،

 [.5الصف:] ژەئ ەئ ائ ائ ىژ تعالى: 

 اإلرادة واملشيئة

 (:70فائدة )

ما  أي  ، وما لم يشأ لم يكن ، شاء كان  فماكونية،  ال تكون إال قدريةمشيئة اهلل  



 

75 

بمشيئته فهو  الكون  يف  مشيئته   وما   ، وقع  لعدم  فهو  يقع  ا يلزم  وال   ،لم  لرضا  ها 

 يبغضه.  يحبه وما وما ،والنفع والضر ، فهي شاملة للخير والشر ،والمحب ة 

 ادة اَّلل فهي نوعان:أما إر

وال تكون إال فيما ُيحبه اهلل  ،  وهي التي تأيت بمعنى المحبة  :إرادة شرعية -1

ويرضاه به  ويأمر  ُمراده  ،  تعالى  وقوع  هبا  يلزم  قال    ،وال  :  تعالىكما 

، فهذه إرادة شرعية تتحقق يف البعض  [27ء:النسا]   ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ

 . وتتخلف يف آخرين 

ال   :قدريةكونية  وإرادة   -2 وتأيت  وهي  بد،  وال  تعالى  اهلل  مراد  فيها  يقع  تي 

، ككفر الكافر يقع بإرادة اهلل الكونية  بمعنى المشيئة، وال تستلزم محبة اهلل  

فإن اهلل      تجتمع اإلرادتان يف حق المؤمن كأبي بكرالقدرية دون محبته، و

 . اا وشرعً قدرً  أراد منه اإليمان

ولم    ا،وشرعً   ااإلسالم ألبي لهب دينًوتتخل ف يف حق الكافر، فإن  اهلل أراد  

 ا. ا وقدرً كونً  له ُيرده

 حتقيًقا ال تعليًقا

 (:71فائدة )

 . ( إن شاء اهلل: تحقيًقا ال تعليًقا) :(1)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

شي  قالها  العبارة  تيمية  هذه  ابن  اإلسالم  اإلسالم  خ  بالد  التتار  اجتاح  حينما 

ال  فقام  دمشق،  على  الهجوم  والمحاربين وأراد  الجيوش  وجمع    واألمراء   حاكم 

م على المقاومة والمصابرة، ثم أقسم أن اهلل سينصرهم،  ه وجعل شيخ اإلسالم يحث 

 ال تعليًقا. قل: إن شاء اهلل، فقال: إن شاء اهلل تحقيًقا    بعض األمراء له: فقال:  

 
 (.27، 18/23ذكر ذلك بالتفصيل احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية ) (1)
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ى: واألصل أن هذه الكلمة )إن شاء اهلل( تذكر لتعليق األمر، كما يف قوله تعال

 .[24-23]الكهف:   ژۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱژ

يف نصر اهلل لما رأى    ثقةً   ؛ تحقيًقا ال تعليًقا)ولكن شيخ اإلسالم تجرأ فقال:  

إال فاألصل أهنا استعداد المسلمين واتجاه قلوهبم وإخالصهم لنصرة اإلسالم، و 

 ٹ ٹ ٹ ٿژ :، وقد قال  ال تقال إال لتعليق األمر كما ذكرنا

 (.[51غافر:] ژ ڤ ڤ ڤ ٹ

 العرش والكرسي

 (:72فائدة )

العالم  العرر: وهو سقف  المخلوقات،  المخلوقات  كله  أثقل  أول  وهو   ،

 . (1) بعد خلق الماء

اهلل    والكرسي: قدمي  عباس  موضع  ابن  عن  روي  كما   ،  :

 .(2)«القدمين، والعرُش ال يقدُر أحد  قدَره  موضعُ   الكرسي»

العرش  غير  المشهو  ، فالكرسي  هو  عباسوهذا  ابن  عن  المشهور  ،  ر  وهو 

 وهو أرجح األقوال يف تفسير الكرسي.  ، من مذهب أهل السنة

فما بالك بالعرش، ومعلوم أن    ، فإذا كان الكرسي وسع السموات واألرض

مصلًيا أو  داعًيا  يديه  رفع  من  قاصد    كل  كان    هللفإنه  سواًء  العرش؛  فوق  الذي 

 أمريكا، أو يف أي جهة يف العالم.  المصلي أو الداعي يف الشرق، أو يف الغرب يف

 
 (.5/7اجحي )، الر( الشاملة، ورشح احلموية32/4ينظر: رشح الطحاوية، ابن جربين ) (1)

 (.2/582(، وأبو الشيخ يف العظمة )1/248كتاب التوحيد ) أخرجه ابن خزيمة يف (2)
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 املخلوقات وصفات اهلل 

 (:73فائدة )

أوجدها   والنار  والجنة  واألرض  السموات  ذلك  يف  بما  كلها  المخلوقات 

 . لعلية فإهنا باقية ببقائهذاته ا  ، بخالففهي باقية بإبقائه لها ،سبحانه بمشيئته

ببقائه؛ باقية  فهي  وغيرها  واليدين  كالوجه  صفاته  خاضعة    أما  غير  ألهنا 

للمشيئة مثل المخلوقات الباقية بإبقائه لها، فالمخلوقات أوجدها بمشيئته وقادر  

على إعدامها بمشيئته، لذا فال يقال: هل اهلل قادر على إتالف شيء من ذاته؟ ألن  

  يكون ناقًصا. اإلله ال

 اآليات ثالثة

 (: 74فائدة )

 اآليات ثالثة وهي:

 ر واألرض والسماء. كالشمس والقم آيات كونية: -1

للعادة: -2 خارقة  لرسله  وآيات  اهلل  أعطاها  التي  لُيثب توا    ؛ كالمعجزات 

 . ألقوامهم أهنم رسل من اهلل، كناقة صالح، وعصى ويد موسى 

 .تبين األحكام الشرعية آيات قرآنية: -3

 انع التكفريوم

 (:75فائدة )

 موانع التكفير:

 . الخطأ -4 اإلكراه. -3  التأويل.  -2 الجهل. -1

 أولية اخلالق

 (:76فائدة )

أولي    الخالق:  أولية   ابتداء   ة  هي  انتهاء   ة  وآخري    ،بال  النبي    ،بال  قال  كما 
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« بعدك  :  فليس  اآلخر  وأنت  شيء،  قبلك  فليس  األول  أنت  اللهم 

 .(1) «شيء

 لعقل أصل النقلدة أن انفي قاع

 (:77فائدة )

بالنقل   العقلإن   العلم  يف  أصاًل   ،أصل  ثبوت  وليس  النقل    يف  ألن  النقل؛ 

 ثابت قبل خلق العقل. 

فإن ما هو ثابت يف نفس األمر بالسمع أو  )  :(2) ابن تيميةقال شيخ اإلسالم   

بوته ال بعقل و بغير العقل ثبوته، أو لم نعلم ثألمنا بالعقل بغيره هو ثابت، سواء ع

ثبوهتا    بالعدم، وعدم علمنا بالحقائق ال ينفي   العلم ليس علمً وال بغيره، إذ عدم ا

هو ثابت يف نفس األمر،    فما أخرب به الصادق المصدوق    يف أنفسنا،

 سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه.

سواء علم الناس أنه رسول أو    ؛الناس فهو رسوله إلى    ىومن أرسله اهلل تعال

دقه الناس، وما أمر به عن اهلل فاهلل  موا، وما أخرب به فهو حق، وإن لم يص لم يعل

ل  وإن  به  الرسول،  أمر  صدق  وثبوت  نفسها  يف  الرسالة  فثبوت  الناس،  يطعه  م 

عن أن يكون    وجودنا، فضاًل   ىعل  اخرب به يف نفس األمر: ليس موقوفً أوثبوت ما  

 عقولنا. األدلة التي نعلمها ب ىعقولنا، أو عل  ىعل  اموقوفً 

الرب تعالي وما يستحقه من األ سماء والصفات ثابت  وهذا كما أن وجود 

 سواء علمناه أو لم نعلمه.  ؛ ريف نفس األم

له صفة    الثبوت الشرع يف نفسه، وال معطيً   فتبين بذلك أن العقل ليس أصاًل 

 
 (، عن أيب هريرة.2713أخرجه مسلم ) (1)

 (. 1/87ينظر: درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية ) (2)
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مفيدً  وال  له،  تكن  عن  لم  المستغني  للمعلوم  مطابق  العلم  إذ  كمال،  صفة  له  ا 

 . (فيه  اتابع له، ليس مؤثرً العلم، 

 صفة الذات وصفة الفعل هلل

 (:78فائدة )

 فة كمال ال تتعلق بمشيئة اهلل كالعزة. كل ص صفة الذات َّلل:

 كل صفة تتعلق بمشيئة اهلل وبالحدث.   وصفة الفعل َّلل:

ابن عثيمين الشيخ  الذاتية:):  (1)قال  الثابتة هلل    الصفات  المعاين  هي صفات 

ة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والعزة، والحكمة،  الحيا  ا، مثلوأبدً   أزاًل 

ف ا   وأبدً هذه نسميها صفات ذاتية؛ ألنه متصف هبا أزاًل إلى غير ذلك وهي كثيرة 

 وال تفارق ذاته. 

الفعلية: لم    الصفات  شاء  وإن  فعلها،  شاء  إن  بمشيئته،  تتعلق  التي  هي 

إلى   والنزول  العرش،  على  االستواء  مثل  والمجيء  يفعلها،  الدنيا،  السماء 

رَ  إلى  والضحك  التائب،  بتوبة  والفرح  العباد،  بين  يُج للفصل  أحدهما  لين  قتل 

للمؤمنين،   والرضا  الكافرين،  على  والغضب  الجنة،  يدخل  كالهما  اآلخر 

   وغيرها، فهذه نسميها صفات فعلية؛ ألهنا من فعله، وفعله يتعلق بمشيئته. 

الخبرية: نعتمد    الصفات  التي  الوهي  مجرد  على  من  فيها  وليست  خرب، 

جرد فقط، ونظيرها أو المعاين المعقولة، بل هي من األمور المدركة بالسمع الم

والعين، اليد، والوجه،  مثل  أبعاض وأجزاء،  إلينا  بالنسبة  والقدم،   نظير مسماها 

فاليد   المعاين،  ليست معنى من  الخربية، ألهنا  الصفات  نسميها  واإلصبع، فهذه 

 .ر(، القوة معنى، واليد صفة من نوع آخغير القوة 

 
 (. 156، 1/155ينظر: رشح العقيدة السفارينية، ابن عثيمني ) (1)
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 االحتجاج على اهلل بعلمه وما قدره

 (:79فائدة )

قدره ما  وال  بعلمه  اهلل  على  يحتجوا  أن  العباد  على  جعل    ،ليس  اهلل  ألن 

واالحتجاج يكون على المصائب ال على المعائب، ألن اهلل ال    ، للمقادير أسباًبا

 بد أو ما كتبه باختياره. يحاسب أو يعاقب إال  على ما عمله الع

احتج »  :، قال: قال رسول اهلل    هريرةويف حديث أبي  

ك من الجنة، فقال  ك خطيئت  ى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجت  آدم وموس 

له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك اَّلل برساَّلته وبكالمه، ثم تلومني على أمر قدر  

 . (1)  «موسى مرتين ج آدم : »فح فقال رسول اهلل ،«علي قبل أن أخلق 

العز  أبي  ابن  الطحاوية  قال  شرح  بأبي  وموسى  )  :(2)يف  أعلم  ه  كان 

وهداه،   واجتباه  عليه  اهلل  وتاب  منه  تاب  قد  ذنب  على  آدم  يلوم  أن  من  وبذنبه 

وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أوالده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر  

الخطيئة، على  ال  المصيبة،  عند    على  ال  المصائب،  عند  به  يحتج  القدر  فإن 

فما قدر من المصائب يجب   ، وهذا المعنى أحسن ما قيل يف الحديث   ،المعائب

ا، وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب،  االستسالم له، فإنه من تمام الرضى باهلل ربًّ 

ويتو  يستغفر  أن  فعليه  أذنب  على    ، بوإذا  ويصرب  المعائب،  من  فيتوب 

 ژژ ڑ ڑ ک ک ک کژتعالى:  ل  قا،  المصائب

تعالى:  و،  [55غافر:]  ژوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىژقال 

 . ([120:عمران آل]

 
 (، عن أيب هريرة.1652( ومسلم )3409ي )أخرجه البخار (1)

 (. 147ينظر: رشح العقيدة الطحاوية، ابن أيب العز )ص (2)



 

81 

اإلسالم  و شيخ  تيميةقال  المعائب)  :(1)ابن  من  يستغفر  ويصرب    ، فالسعيد 

 ژژ ڑ ڑ ک ک ک کژعلى المصائب كما قال تعالى:  

فآدم  ويحتج بالقدر على المعائب؛ وإال  ،والشقي يجزع عند المصائب  ،،[55غافر:]

  ا من  وموسى أجل قدرً   ، وقد اجتباه ربه وهداه  ، قد تاب من الذنب

ا قد  وهو أيًض   ، عن آدمفضاًل   ،وغفر اهلل له   ،ى ذنب قد تاب منها علأن يلوم أحدً 

فعل مما  قال:    ،تاب   ژک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎژحيث 

 ىئ مئ حئ جئژوقال:    ،[156األعراف:]  ژڀ ڀ ڀژوقال:  ،  [16القصص:]

أن    ،[155األعراف:]  ژيئ منهما  واحد  يظن  أن  من  باهلل  أعلم  وآدم  وموسى 

وآدم نفسه قد    ،حل بإبليس وغير إبليس   وقد علما ما   ،القدر عذر لمن عصى اهلل 

وقد عاقب   ، وطفق هو وامرأته يخصفان عليهما من ورق الجنة  ،أخرج من الجنة 

نوح وهود وصالح وغيرهم من األمم  المعتدين  ،اهلل قوم  ،  وقد شرع اهلل عقوبة 

 .(ا للذنبفكيف يكون القدر عذرً  ،وأعد جهنم للكافرين

 تمذهب أهل السنة واجلماعة يف الصفا

 (:80فائدة )

اإليمان بما وصف اهلل تعالى به نفسه يف    : هو  مذهب أهل السنة والجماعة

رسوله   به  وصفه  وبما  سنته   كتابه،  الحسنى    ،يف  األسماء  من 

 . التوقف فيها والصفات العلى، ونفي التأويالت وردها ال 

فإهنم   أو حديث يشتمل على صفة من صفات اهلل  آية  قراءة  وقد كانوا عند 

؛ من غير تحريف وال تأويل وال تعطيل (2) ويمرون عليها كما جاءت   ،وهنايفسر

 
 (.8/454ينظر: جمموع الفتاوى ) (1)

كما أخرج الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: )سألت مالًكا، والثوري، واألوزاعي، والليث بن سعد   (2)

= 
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وال تكييف، فينفون عنه مشاهبة المخلوقات، ويثبتون له صفات الكمال، وينفون  

وا النقص  عن  وينزهونه  األمثال،  ضروب  والتمثيل،  عنه  التشبيه  وعن  لتعطيل، 

 إثبات بال تمثيل، وتنزيه بال تعطيل. 

ى بين إثباهتا ونفي التكييف عنها يف كتابه يف غير موضع،  وقد جمع اهلل تعال

، وقوله  [110]طه: ژى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅژكقوله تعالى: 

تعالى:  [11]الشورى:  ژٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺژتعالى:   ، وقوله 

 . [103]األنعام: ژڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿژ

والبصر   السمع  مثل  البشر  يف  وتوجد  اهلل  يف  توجد  صفة  أي  أن  اعلم  ثم 

إطار:  والن يف  فخذها   ژٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺژزول 

المتصف هبا؛ فكما أنك ال تعرف كيفية  [11]الشورى: تناسب موصوفها  ؛ فالصفة 

 ته. اصفكيفية فكذلك ال تعرف  ذاته 

هميًّا؛ ألن الجهم بن  يسمون كل من نفى الصفات ج  وكان السلف  

 ذلك. وبالغ يف  ،ن هو أول من ظهرت عنده بدعة نفي األسماء والصفاتصفوا

 متى وأين اهلل؟

 (:81فائدة )

ث، ومن زمان يحدث فيه، ومن مكان يقع عليه،   كل حدث البد له من ُمحد 

فالزمان والمكان لم يوجدا إال بالحدث، بمعنى: أنه قبل الحدث لم يكن زمان  

 . وال مكان

 
= 

أمر   فقالوا:  الصفات؛  يف  األخبار  جوها  عن  )صكما  الصفات  يف  الدارقطني  أخرجه  (؛  75اءت(. 

)ص الشريعة  يف  )ص314واآلجري  االعتقاد  يف  والبيهقي  عبد   ،(118(،  التمهيد    وابن  يف  الرب 

(7/149.) 
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المكان، وهات الزمان، و )أين( تدل على  -  ن اومعلوم أن )متى( تدل على 

 دتا حينما أراد اهلل أن يخلق الكون. وج -أي: متى وأين

 گ ک ک ک کژقال تعالى:  ويمكن أن نوضح ذلك بالمثال التالي: 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

ففي    . [ 59  –  57]طه:   ژھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

من جهة،      ث لهذا اللقاء هما موسى وهارون بين لنا أن المحد هذه اآلية يت 

  ن فرعون سأل موسى  إ حيث    وفرعون وسحرته من جهة أخرى؛ 

 . ژں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژبقوله: 

فقال:   المكان،  فرعون  حدد  موسى  [58]طه:  ژڻ ڻژوقد  وحدد   ،

، وهو يوم عيد عندهم؛ ألنه كما عرفنا فإن  ژہ  ہ  ہژالزمان، فقال:  

 إال يف زمان ومكان. الحدث ال يتم  

اهلل؟؛  ولهذا ال يجوز ألحد أن يقول: قبل أن ُيخلق الكون أين اهلل؟، ومتى  

ه   ألن اهلل   ليس َحَدًثا، ومتى وأين أحداث مخلوقة هلل تعالى، فكيف يحد 

 الزمان أو المكان؟ 

 أفعال العباد

 (:82فائدة )

لعبد وكسب له، أفعال العباد هي مخلوقة هلل، وهي يف الوقت نفسه مفعولة ل 

هلل  عم   ،فالخلق  على  ره  وقد  العبد  خلق  اهلل  فإن  باختياره،  للعبد  فما والفعل  ل، 

هلل،   مخلوقان  العبد  وعمل  فالعبد  ولهذا  باختياره،  فهو  تعالى:  يعمله   ہژقال 

 .[ 96]الصافات:   ژۇ ۇ ڭ ڭژ:  ، وقال سبحانه [16]الرعد:   ژہ ہ ہ



 

84 

والجماعة يف هذا الباب   السنةأهل    )مذهب  : ( 1) شيخ اإلسالم ابن تيمية   قال 

الكتاب والسنة  عليه  ما دل  األ   ،وغيره  السابقون  المهاجرين وكان عليه  من  ولون 

 ، ومليكه   ، وربه  ، وهو أن اهلل خالق كل شيء  ، والذين اتبعوهم بإحسان   ، واألنصار

من أفعال   ،وصفاهتا القائمة هبا   ،وقد دخل يف ذلك جميع األعيان القائمة بأنفسها 

فال يكون   ، وما لم يشأ لم يكن  ، ما شاء كان سبحانه  وأنه    ، ير أفعال العباد غو،  العباد 

بل هو قادر على   ؛ ال يمتنع عليه شيء شاءه   ، وقدرته  ، ء إال بمشيئته يف الوجود شي 

 ،وما يكون   ،يعلم ما كانسبحانه  وأنه    ،وال يشاء شيًئا إال وهو قادر عليه ،  كل شيء 

 .(ذلك أفعال العباد وغيرها يف    دخل  ، وقد وما لم يكن لو كان كيف يكون 

  ،م بالقضاء والقدرمع إيماهن-ومما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها  )  :(2) وقال 

اهلل خالق كل شيء  كان   ،وأن  ما شاء  يكن  ،وأنه  لم  يشأ  لم  من    ، وما  وأنه يضل 

يفعلون بمشيئتهم وقدرهتم   ،أن العباد لهم مشيئة وقدرة   -ويهدي من يشاء  ،يشاء 

كما قال اهلل    ،إن العباد ال يشاؤون إال أن يشاء اهلل  :مع قولهم   ، عليهما أقدرهم اهلل

 ژڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄژ  تعالى: 

 .([56 – 54]المدثر:

اهلل    )فبين    :(3) وقال  يسوقه  الذي  للعمل  ييسر  قد  السعيد  أن 

السعادة إلى  به  الشقي  ،تعالى  العمل ،  وكذلك  إلهامه ذلك  نفس  له هو  وتيسيره 

أسبابه وهتي العباد  ،ئة  أفعال  خلق  تفسير  هو  هو    ،وهذا  العمل  ذلك  خلق  فنفس 

  ،ولو شاء لفعله بال عمل بل هو فاعله  ، السعادة أو الشقاوةالسبب المفضي إلى  

 ا لما يبقى فيها من الفضل(. فإنه ينشئ للجنة خلقً 

 
 (.8/449ينظر: جمموع الفتاوى ) (1)

 (.  8/459)ينظر: جمموع الفتاوى  (2)

 (.8/398)ينظر: جمموع الفتاوى  (3)
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 مدة اخللق والتكوين

 (:83فائدة )

والتك  بالخلق  األمر  غير  والتكوين  الخلق  وهي  مدة  المدة  أن  وذلك  وين، 

 تضي عالًجا. الزمن يف أي عمل تق 

ه والمدة  )كن(،  بـ  يكون  التي  فاألمر  ة  الخاص  العناصر  بتفاعل  تتم  التي  ي 

 أمر اهلل أن تكون سبًبا يف تكوينها. 

ل  كن مدة خلقهما كانت  فمثاًل خلق السموات واألرض كان باألمر )كن(، 

أيام تعالى:  يف ستة  قال   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦژ، 

 .[38]ق: ژچ چ ڃ ڃ ڃ

)كن(، باألمر  أمه  بطن  يف  الجنين  اهلل  خلق  فمثاًل  قس،  هذا  ولكن    وعلى 

حيث   زمنًا،  تستمر  أمه  بطن  يف  تكوينه  ومدة  الرجلإطريقة  تلقيح  بعد  ثم    ،نه 

ضة تأخذ زمنًا، ثم تأيت مراحل تكوين الجنين حتى  يعلوق الحيوان المنوي بالبو

 دة التكوين. تتم والدته، فهذه كلها هي م

 حكمة خلق السموات واألرض

 (: 84فائدة )

لحكم كثيرة، وكل هذه الحكم تدل    لقد خلق اهلل تعالى السموات واألرَض 

 ومعرفة وعده ووعيده، فمن هذه الحكم:  ،طاعته وجوب  على معرفة اهلل و

وأنه محيط   ، شيء أن اهلل خلق السموات واألرض ليبين للناس أنه خالق كلِّ 

تعالى:  بكل شيء علمً  قوله   يب ىب مب خب حب جب يئ ىئژا، كما يف 

 ژمخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت

 . [12]الطالق:
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كما    ،ومن الحكم أنه خلق السموات واألرض ليبين أنه هو المعبود وحده

تعالى: قوله   ٻ ٻ ٱ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ یجئ ی یژ  يف 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

  ژچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 . [164-163]البقرة:

قوله:  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژ  ويف 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .[ 22-21]البقرة: ژۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ

قوله   الناس، كما يف  ليبتلي  السموات واألرض  أنه خلق  أيًضا  الحكم  ومن 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژ  تعالى: 

 .[7]هود: ژڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

ا إحسانه  لحكم  ومن  على  المحسن  ليجزي  واألرض  السموات  خلق  أنه 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ  تعالى:والكافر على كفره، كما يف قوله  

 ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک

 ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 . [4-3]يونس: ژڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

إال  الخلق  خلق  ما  أنه  الحكم  تعالى:  ومن  قوله  يف  كما   ڄژ  ليعبدوه، 

 . [56]الذاريات: ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
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خلق   أنه  أيًضا  الحكم  للتفكر:  ومن  واألرض   خب حب جب يئژالسموات 

 . [13]الجاثية: ژيث ىث مث جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب

اختالفً  اآليات  بعض  بين  أن  ُيظن  بينها اوقد  اختالف  ال  أنه  والحق  ألن    ،، 

إلى راجعة  كلها  فيها  المذكورة  واحد  الحكم  وطاعته  ؛شيء  اهلل  معرفة    ، وهو 

 طاعه.ومعرفة وعده ووعيده ألنه َمْن َعل َم أنه الخالق أ 

فأواًل البد من العلم، ويكون التكليف بعد العلم، والجزاء يكون بعد العمل، 

 [.19محمد: ]  ژىت مت خت حت جت يبژ  ، قال تعالى:فبعضها مرتب على بعض

 ايف كل ما خيلُقه اهلل حكمة حيبُّها ويرضاه

 (:85فائدة )

ما يخلقه حكمة يحبها ويرضاها، فما وقع    معلوم أن هلل   يف كل 

ال الشر  المطلوبة  من  الحكمة  تلك  ألجل  وجد  فقد  المخلوقات؛  يف  موجود 

المحبوبة المرضية، فهو من اهلل حسن وجميل، وهو سبحانه محمود عليه، وله  

ا بالنسبة إلى بعض األشخ  اص. الحمد على كل حال، وإن كان شرًّ

ال    ،فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه)  :(1) قال اإلمام ابن القيم

وإنما يدخل الشر الجزئي    ،وال يف أفعاله  ، وال يف صفاته  ، وال يف أسمائه   ،يف ذاته 

المقدر المقضي  بالنسبة إلى محلويكون شرًّ   ،اإلضايف يف  بالنسبة إلى  وخيرً   ،ا  ا 

 . محل آخر

بالنسبةوقد يكون خيرً   المح  ا  به من وجهإلى  القائم  كما هو شر له من    ،ل 

فإنه شر  ، إقامة الحدود وقتل الكفاروهذا كالقصاص و  ،بل هذا هو الغالب  ،وجه

 
 (.269القيم )صابن  ينظر: شفاء العليل، (1)
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  ، وخير بالنسبة إلى غيرهم  ،بل من وجه دون وجه  ،بالنسبة إليهم ال من كل وجه

 . لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض 

و   اآلالم  كان وكذلك  وإن  شرورً األمراض  وجهت  من  من    ، ا  خيرات  فهي 

عديدة اللذة  ،وجوه  جنس  من  والشر  والضرر  فالخير  والنفع  يف   ،واأللم  وذلك 

فإن قطع يد السارق شر   ،ال يف نفس صفة الرب وفعله القائم به   ،المقضي المقدر

له  ضار  فعدل    ،مؤلم  عليه  وتقديره  ذلك  الرب  قضاء  وحكمة   ، خيرووأما 

 .(ومصلحة 

 أركان العبودية

 (:86فائدة )

اإلسالم  عرا  شيخ  تيميةف  جامع    :العبادة)  : فقال  (1) العبودية  ابن  اسم  هي 

 . (من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة  ،لكل ما يحبه اهلل ويرضاه 

 وأركان العبودية هي: 

 والخضوع هلل تعالى. التذلل -1

 . محبة اهلل تعالى  -2

 . تعظيم اهلل تعالى -3

 والرجاء واخلوف عبادة اهلل باحلب

 (:87فائدة )

 وحده بالحب وحده فهو زنديق.  اهلل  عبدمن   -1

 لرجاء وحده فهو مرجئ. با اهلل  عبد ومن   -2

 
 (.1/44ابن تيمية )ينظر: العبودية،  (1)
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 . خارجيومن عبده بالخوف وحده فهو حروري   -3

 فهو مؤمن.  والحب  ومن عبده بالخوف والرجاء -4

 الرزق

 (:88فائدة )

من   وإعطاءً الرزق  وتقديًرا  إيجاًدا  اهلل  وتسبًبا  ، عند  يباشر    ، كسًبا  فالعبد 

 ب ويوجده. واهلل يقدر السب ،بب أيًّا كان صعًبا أو سهاًل أو كثيًرا أو قلياًل س ال

 .(1) وإلى العبد تسبًبا وكسًبا ،فينسب الرزق إلى اهلل تقديًرا وإعطاءً 

 عظمة اهلل تعاىل

 (:89فائدة )

كتاب صامت   القرآن، وهلل  هو  ناطق  كتاب  أرضه وسماؤه،  وهلل  الكون  هو 

 ثاته. دتخرج منه ومن مستحوما يس

خالقه،  حتى الكتاب الصامت وهو الكون، فإنه يف الحقيقة ناطق يدل على  

على  تدل  فيه  الصنعة  أي:  بموجده،  ناطق  صامت  كل  الحكماء:  قول  ومنه 

  ا الجماد ناطق بخالقه؛ ألنه بوجوده دل على أن له موجدً ، فمحدثه، فكأنه ينطق

 . (2)الحالهذه يف داللة  : هو ناطق، لكننوهو اهلل تعالى، إذ

 األخذ باألسباب

 (:90فائدة )

االعتماد على  )  اإلسالم ابن تيمية:  حكى ذلك شيخ  ،قال جمع من العلماء

 
 (.1/68ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) (1)

 (.12/4ينظر: رشح خمترص التحرير، للفتوحي ) (2)
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التوحيد يف  شرك  الشرعو  ،األسباب  يف  قدح  هبا  العمل  وعدم  األسباب   ، ترك 

 ونفي األسباب نقص يف العقيدة. 

 وقيل: من طعن يف األسباب فقد طعن بالسنة. 

 تطلق على المسائل والطرق الموصلة إلى الهدف المطلوب.  اب:األسب

 . (، بل هو كفرك اإليمان قدح يف العقيدةترك السبب قدح يف العقل، وتر

اإلسالم  و شيخ  تيميةقال  عن  )  :(1) ابن  يغني  التوكل  أن  ظن  من  وأما 

در عليه من  وهذا كمن ظن أنه يتوكل على ما قُ   ،األسباب المأمور هبا فهو ضال

 ون أن يفعل ما أمره اهلل.  ادة والشقاوة بدالسع

اهلل   رسول  عنها  سئل  مما  المسألة  الصحيحين  كم  ،وهذه  يف  ا 

  ، «ما منكم من أحد إَّل وقد كتب مقعده من الجنة والنار»قال:    عنه  

اهلل  ل:فقي العمل  : يا رسول  ندع  فقال:  ،أفال  الكتاب؟  على  اعملوا   ،َّل»   ونتكل 

 .(2) «ر لما خلق لهفكل ميسا 

فيه   الناس  يعمل  ما  أرأيت  له:  قيل  أنه  عنه  الصحيحين  يف  وكذلك 

جف    ،ويكدحون اأفيما  الصحف؟ت  وطويت  مما    ألقالم  يستأنفون  فيما  أم 

به؟   قيل-جاءهم  كما  األقالم» فقال:    -أو  به  جفت  فيما  به   ،بل  وطويت 

 . (3) «الصحف

ر لما خلق  اعملوا فكل ميس  ،َّل»ولما قيل له: أفال نتكل على الكتاب؟ قال:  

 
 (.8/265ينظر: جمموع الفتاوى ) (1)

 (، عن جابر.2648وأخرجه مسلم )  (، عن عيل.2647ومسلم ) ،(4949، 4945أخرجه البخاري ) (2)

 . (، عن عمران بن حصني2650أخرجه مسلم ) (3)



 

91 

القدر  وبين    .(1)«له من  هي  والمشروعة  المخلوقة  األسباب    ، أن 

هل ترد من    ،وأدوية نتداوى هبا   ، ى نتقي هباوتقً ،  رقى نسرتقي هبا   قيل له: أرأيت ف

 .(2) « هي من قدر اَّلل»ا؟ فقال:  قدر اهلل شيئً 

ا  ومحو األسباب أن تكون أسبابً   ،فااللتفات إلى األسباب شرك يف التوحيد 

واإلعراض عن األسباب المأمور هبا قدح يف الشرع؛ فعلى العبد    ،العقل  ص يفنق

قلبه   يكون  األسباب معتمدً أن  من  سبب  على  ال  اهلل  على  من    ،ا  له  ييسر  واهلل 

 . ة(األسباب ما يصلحه يف الدنيا واآلخر

 أداء العبادة عن الغري

 (:91فائدة )

كن القيام هبا للغير إال بإذنه،  الغديان يفتي بأن العبادات ال يم  اهلل عبدالشيخ  

 هنا تحتاج إلى نية. أل

: لست معه يف المنع إال بإذن، ألهنا وإن  ولكني لست معه يف هذا القول، أي 

من   موجودة  النية  أن  أي:  بالنية،  قائم  بالعبادة  القائم  فإن  منه  نية  إلى  احتاجت 

   حج الفرض عنأجرها، فمثاًل   له  النية،   الفاعل للعبادة، وبذلك فإن المعمولة له 

 الميت والصوم عنه، وغير ذلك من األعمال فإهنا تصل بإذن اهلل له. 

 وهي من خلق اهلل ،ء اليت ال تفنىاألشيا

 (:92فائدة )

 األشياء التي ال تفنى وهي من خلق اهلل: 

 
 (، عن جابر.2648)(، عن عيل، و2647)أخرجه مسلم  (1)

(2)  ( الرتمذي  )2148أخرجه  ماجه  وابن  الرتمذي:3437(،  قال  أبيه،  أيب خزامة عن  عن  نعرف   (،  وال 

 .أليب خزامة عن أبيه غري هذا احلديث
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  -6  الروح. و  -5  الكرسي. و   -4  والعرش.  -3  والقلم.  -2  اللوح.   -1

 .(1) ب  نَ الذ   ُب جْ عَ و  -8 النار.و -7 الجنة.و

 هل الفرد من أمساء اهلل

 (:93فائدة )

 الفرد: ليس من أسماء اهلل. 

فإن  ذلك  يف    ومع  الفرد  هو  اهلل  أن  يذكرون  السنة  أهل  علماء  من  الكثير 

اإلخبار ال التسمية واهلل  وهذا من باب    ، وغيرهما  ، ابن القيمو  ، ابن تيميةك  ،كتبهم 

فيها  يف بعض    وإن جاء   ، أعلم، فالفرد ليس من األسماء الحسنى التي  الروايات 

 مقال. 

 ن أسماء اهلل تعالى؟. هل الفرد اسم م  :(2) وجاء يف فتاو  الشبكة اإلسالمية

وعلى آله وصحبه،    ،والصالة والسالم على رسول اهلل  ، الحمد هلل  الجواب:

 أما بعد: 

الطرباين:   حديث  منها  كالم،  من  تخلو  ال  أحاديث  عدة  يف  ورد  الفرد  فإن 

وقد ضعف سنده الهيثمي يف    .(3) «...حق من أعطىق من ذكر، وأاللهم أنت أح»

 . (4) مجمع على ضعفه  ،وهو ضعيف  ،بيرفقال: فيه فضال بن ج ،المجمع

 
الذنب  (1) اجليم  :عجب  وسكون  العني  الالع  : بفتح  صلبهظم  أصل  يف  البدن    ، ذي  قاعدة  كقاعدة وإهنا 

. ينظر: التنوير رشح اجلامع الصغري  فيبقى لريكب خلقه يف الساعة عند قيام الناس من قبورهم  ،اجلدار

(8/154.) 

 (.1/925ينظر: فتاوى الشبكة اإلسالمية )  (2)

 الباهيل.مامة (، عن أيب أ 318(، ويف الدعاء له )8027أخرجه الطرباين يف الكبري ) (3)

 (.10/117بن حجر اهليتمي )ينظر: جممع الزوائد، ا (4)
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الشيخ   أبي  إلى  الصغير  الجامع  السيوطي يف  نسبه  آخر  وقد ورد يف حديث 

. وقد ذكره الرتمذي يف حديث  (2) ، وقد ضعفه األلباين(1) وابن مردويه والحاكم

 ، وذكر الحفاظ أن سرد األسماء يف هذا الحديث مدرج. (3) ء الحسنىاألسما

العلماء   تيميةمنهم:    ،يف حديثهم عن اهلل تعالى  اعرًض وذكره كثير من    ، ابن 

 وابن كثير والقرطبي.  ،ابن القيمو

الوصول سلم  يف  الحكمي  حافظ  يف  (4) وذكره  عدود  بن  سالم  ومحمد   ،

ه موجود يف القرآن يف سورة مريم، ولكن  نظمه يف العقيدة. وذكر بعض العلماء أن

أنه ال يراد هبما اهلل   ،يف سورة مريم ن ذكرت فيهما كلمة فرد الظاهر يف اآليتين اللتي

 ليس معه أهله وال ماله.  ،ابل الظاهر أن العبد يأيت فردً  ؛ تعالى

الحسنى؛   لألسماء  عدهما  يف  والقحطاين  العثيمين  الشيخ  ذكره  ترك  وقد 

هو  األخير  تعالى-الصواب    وهذا  اهلل  شاء  على   ألن    ؛-إن  الباب  هذا  مبنى 

 م تثبت فال يجوز اإلطالق. التوقيف، وما دامت األحاديث ل

فليس هناك دليل صحيح على اعتبار    :(5)أيًضا  ويف فتاو  الشبكة اإلسالمية

من   االسم  هذا  أن  إطالق  يجوز  فال  هذا  وعلى  الحسنى،  اهلل  أسماء  من  الفرد 

أل  اهلل،  باب  أسماء  يف  يرخص  ولكن  بدليل،  إال  تثبت  ال  توقيفية،  اهلل  أسماء  ن 

 
 (، عن أيب هريرة.4756ينظر: اجلامع الصغري وزيادته ) (1)

 (.1946ينظر: ضعيف اجلامع الصغري ) (2)

 (، عن أيب هريرة، وليس يف نسخة الشاملة ذكر الفرد.3507سنن الرتمذي ) (3)

 يف قوله:  (4)

د   ر  د  ال ف            ي   ال  األ  ح           
ل          ِ ِدير  األ  ز   ق           

 

د  ا  م  ي  الص         ا
ل         ِ ي ِمن  ال ع  ه           ر  ال م   ل ب          

 
 (.1/29ينظر: معارج القبول رشح سلم الوصول، حافظ احلكمي )

 (.10/635ينظر: فتاوى الشبكة اإلسالمية )  (5)
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لى بقول يا فرد، ألن هذا من باب اإلخبار عن اهلل بما هو  الدعاء أن يسأل اهلل تعا

متفق   ،«إن اَّلل وتر يحب الوتر»وصف ثابت له تعالى، ففي الحديث الصحيح:  

 يف النهاية. الفرد، كما نص على ذلك ابن األثير   :عليه، ومعنى الوتر

ب الدعاء  جاز  )ولهذا  المضطرينـ  دعوة  مجيب  و(يا  الحائرين)،  دليل  ،  ( يا 

 . ذلك مما هو مأثور عن السلف ونحو

يدعو  ومن سمعته  من  أن  لك  يتبين  ) ب   :هنا  صمدـ  يا  فرد  ال   (يا  دعاءه  فإن 

مراده أنه ال   (يا فرد )  :من أهل العلم ينهى عن قول   محظور فيه، ولعل من سمعَت 

، وال يقصد أنه ال يجوز أن يخرب -صحيح كما تقدم   وهذا -ن يسمى اهلل به  يجوز أ 

 دعاء، ألن باب اإلخبار عن اهلل أوسع من باب األسماء، كما بيناه.به عن اهلل يف ال 

 اإلخالص والصدق

 (: 94فائدة )

  االلتفات تغليف عين القلب عن    : اإلخالص)  :ابن تيميةقال شيخ اإلسالم  

 . (لغير اهلل

اإلو ابنقال  المطلوب   :اإلخالص)  :(1) القيم  مام  انقسام    : والصدق.  عدم 

 عدم انقسام الطلب. 

 توحيد المطلوب.  إلخالِّ:فحقيقة ا

 توحيد الطلب واإلرادة.  وحقيقة الصدق:

 وال يثمران إال باالستسالم المحض للمتابعة. 

يبن   لم  من  التي  الطريق  وأصول  السير،  أركان  هي  الثالثة:  األركان  فهذه 

 
 (.2/97ينظر: مدارج السالكني ) (1)
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إما إلى عكس جهة  ،  لوكه وسيره فهو مقطوععليها س أنه سائر، فسيره  وإن ظن 

المق سير  وإما  الجموحمقصوده،  الدابة  صاحب  سير  وإما  والمقيد،  كلما  ،  عد 

 مشت خطوة إلى قدام رجعت عشرة إلى الخلف. 

وإن لم يبذل جهده    ،فإن عدم اإلخالص والمتابعة: انعكس سيره إلى خلف

 د. ويوحد طلبه: سار سير المقي

 ڻژو  ،  وإن اجتمعت له الثالثة: فذلك الذي ال يجارى يف مضمار سيره

 . ([21]الحديد:  ژھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ

 التوكل

 (:95فائدة )

به والثقة  اهلل  االعتماد على  فقد طعن  ، و(1) التوكل هو  التوكل  من طعن يف 

 [. 23المائدة:] ژمئ حئ جئ ی ی یژ، قال تعالى: بالقرآن

 التوكل له ركنان:و

 ألسباب. ل با العم -1

 .االعتماد على مسبب األسباب  -2

المديد البحر  صاحب  الناس)  :(2)قال  أن  ثالث    واعلم  على  التوكل  يف 

 مراتب: 

المأمون    األولى: وكيله  على  اإلنسان  كاعتماد  ربه،  على  العبد  يعتمد  أن 

 نصيحته له وقيامه بمصالحه.  عنده، الذي ال يشك يف 

 
 (.2/240ينظر: تفسري السمعاين ) (1)

 (. 1/428يف تفسري القرآن املجيد ) ملديد ينظر: البحر ا (2)
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  وال يلجأ إال   ، ال يعرف سواها ،فل مع أمه أن يكون العبد مع ربه كالط الثانية:

 إليها. 

يت بين يدي الغاسل، قد أسلم إليه نفسه  أن يكون العبد مع ربه كالم  الثالثة:

 بالكلية. 

صاحب   بخالف  لنفسه،  النظر  من  حظ  عنده  األولى  الدرجة  فصاحب 

 الثانية. 

 وصاحب الثانية له حظ من االختيار، بخالف صاحب الثالثة. 

الدرج  الذي تكلمُت عليه يف قوله: ات مبنية علوهذه  التوحيد الخاص،    ى 

 وى بقوته وتضعف بضعفه. فهي تق [،163البقرة:] ژی ی یژ

 هل يشرتط يف التوكل ترك األسباب أم ال؟  فإن قيل:

 أن األسباب على ثالثة أقسام:  فالجواب:

لرفع    اسبب معلوم قطعً   أحدها: تركه كاألكل  يجوز  فهذا ال  قد أجراه اهلل، 

 واللباس لرفع الربد. ، الجوع

ال يقدح    سبب مظنون: كالتجارة وطلب المعاش، وشبه ذلك، فهذا   الثاين:

فعله يف التوكل، فإن التوكل من أعمال القلوب ال من أعمال البدن، ويجوز تركه  

 لمن قوي عليه. 

 . (سبب موهوم بعيد، فهذا يقدح فعله يف التوكل والثالث:

الكي  قلت: طلب  مثل  هذا  الناولعل  وعلم  والكنوز  وشبه  مياء  والسحر،  ر 

 ذلك. 
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 ا وعماًلمراتب العبودية علًم

 (:96فائدة )

القيم ابن  اإلمام  فأما  )  :(1) قال  والعمل،  العلم  بحسب  مراتب،  للعبودية 

 مراتبها العلمية فمرتبتان: 

 . العلم باهلل  إحداهما:

 العلم بدينه.  والثانية:

الع مراتب:  فخمس  سبحانه،  به  العلم  وأفعاله،  فأما  وصفاته،  بذاته،  لم 

 تنزيهه عما ال يليق به. وأسمائه، و

 : والعلم بدينه مرتبتان

 دينه األمري الشرعي، وهو الصراط المستقيم الموصل إليه.  إحداهما:

العلم    والثانية: هذا  يف  دخل  وقد  وعقابه،  ثوابه  المتضمن  الجزائي،    دينه 

 بمالئكته وكتبه ورسله. العلمُ 

 فمرتبتان: علمية، وأما مراتبها ال 

 . مرتبة ألصحاب اليمين 

 ومرتبة للسابقين المقربين.

فأداء الواجبات، وترك المحرمات، مع ارتكاب    ليمين:فأما مرتبة أصحاب ا

 المباحات، وبعض المكروهات، وترك بعض المستحبات. 

المقربين:  رتبة  المحرمات   وأما  وترك  والمندوبات،  بالواجبات  فالقيام 

 ين فيما ال ينفعهم يف معادهم، متورعين عما يخافون ضرره.والمكروهات، زاهد 

 
 (.1/128ينظر: مدارج السالكني ) (1)
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  فليس يف   ،  حقهم طاعات وقربات بالنيةوخاصتهم قد انقلبت المباحات يف

يرتك   دوهنم  ومن  راجحة،  أعمالهم  كل  بل  الطرفين،  متساوي  مباح  حقهم 

مشتغاًل  طاعاٍت المباحات  يأتوهنا  وهؤالء  بالعبادات،  عنها  وألهل     وقربات، 

 . (ال يحصيها إال اهلل  لمرتبتين درجات  هاتين ا 

 رؤية اهلل يوم القيامة

 (:97فائدة )

المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة ال  )  حمد خير حجازي:قال الشيخ م 

 يعتقدون إمكان رؤية اهلل يوم القيامة. 

 ڀ پژ، قال تعالى:  والحق أن جمهور المسلمين يعتقدون خالف ذلك 

 (.[23-22]القيامة: ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 الشفاعة

 (:98فائدة )

حميد:  الشيخ  قال  بن  والخو)  صالح  المعتزلة  ينكرها  ،  ج ارالشفاعة 

 وجمهور المسلمين يعتقدوهنا.

لكن جمهور أهل األمصار ظنوا أهنا مثل شفاعة المخلوقين، ولذلك تعلقوا  

 . (بالقبور والصالحين وغيرهم، فضلوا وأَتْوا باألعمال التي تخرج من الملة

 : البسام، وكذلك قال الشيخ ابن حميد اَّلل عبدلشيخ لكن قال ا

ال) من  بكفرهم وخروجهم  ُيحكم  أن  إنه ال  لهم  ُيشرح وُيوضح  ملة؛ حتى 

أصر  واستمر؛ حينئذ  أعمالهم تخرج من الملة، ويحكم بكفر صاحبها إذا علم و

 . ( يكون كافًرا
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 العذر باجلهل

 (:99فائدة )

نسان يف العقيدة وغيرها، إال  ذر به اإلالجهل يع)  : البسام   اَّلل عبد  الشيخقال  

نه  فيجب أن يبح   ؛الرجل القادر على االطالع والتعلم  ث يف أمور دينه، ثم إذا مك 

 . (اهلل من القدرة على ذلك فلم يفعل فليس يعذر يف ذلك

 خالق اخللق من تراب

 (: 100فائدة )

الشريم سعود  الشيخ  المكي-  خطب  الحرم  أئمة  جميلة    -أحد  عن خطبة 

 ، قال فيها: شيطانال

قال:  ه أن يقنعك بعدم وجوده يف األفكار التي تشغلك، لكنه  ل  يَ أبرع ح    من )

يبعثون... يوم  إلى  بقائه  إلى  اطمأن  لما  الشيطان  لم  إ إن  إنه  العلماء:  قال  لخ، 

 يوم الوقتُيَجْب إلى طلبه بأن يبقى إلى يوم البعث؛ بل قيل له: إنه سيبقى إلى  

قوله   يف  كما   مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جبژ  تعالى: المعلوم، 

 . [81-79]ص: ژيث ىث مث جث يت ىت

اليوم المعلوم   العلماء  بأنه قيام الساعة، وأنه سيموت كغيره، كما  وقد فسر 

،  [ 27-26]الرحمن: ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇژ:  قال 

 وقال ابن كثير يف تفسيره: يبقى حيًّا إلى يوم القيامة. 

 يموت أصاًل؛ ألن يوم البعث يوم الحساب إن طلبه لعنه اهلل أال   وقال العلماء: 

 ة للثقلين اإلنس والجن.ار بالنسب لجنة والنوالجزاء، وليس يف ذلك اليوم إال ا

 « الخطبة:  افتتاح  يف  قبلها  التي  الخطبة  يف  قال  خلق  وقد  الذي  َّلل  الحمد 

 «. الخلق من تراب
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م المالئكة  وخلق  نار،  من  الجن  خلق  اهلل  أن  ولدينا  لديه  نور،  ومعلوم  ن 

 «.ب الحمد َّلل الذي خلق البشر من تراا شاء، لكن قصده: »وخلق السموات مم  

الحمد َّلل  فشكرين جزاه اهلل خيًرا، ثم لما خطب بعد ذلك قال: »  وقد نبهته؛

 . («الذي خلق البشر من تراب 

 خالق خلقه من تراب

 (: 101فائدة )

 له:  ، فقلت  -الحرم المكيأحد أئمة  -  السديس   الرحمن عبدقابلت الشيخ  

 . إن كنت سوف تعترب كالمي انتقاًدا فإنني لن أتكلم

 . مثل والدي تربكإنني اع  فقال:

تحمد  فقلت   وأنت  الماضي،  العام  رمضان  يف  القرآن  ختمة  يف  ُقْلَت  لقد   :

( قلت:  تراباهلل،  األسباب، وخالق خلقه من  األرباب، ومسبب  يارب  (،  اللهم 

( العام:  هذا  ختمة  يف  الوقلت  توخالق  من  الشهر رابخلق  خطبة  يف  ثم   ،)

 (. وخالق الخلق من ترابالماضي قلت: ) 

تعلم أن المالئكة مخلوقين من نور، وأن الجن من نار، وأن    أنك  وما أشك

ُخل َق  فهل  اهلل،  َخْلق   من  َخْلق   نفسه  الرتاب  وأن  تراب،  من  تخلق  لم  البحار 

 الرتاب من تراب؟ 

ثم  ة وصداقة، وشكرين جزاه اهلل خيًرا،  المهم أرجو أن تعترب كالمي دليل محب 

 (. وخالق البشر من تراب ب ه  بعد ذلك: ) ُخطَ   ثم إنه جزاه اهلل خيًرا قال يف   ودعته. 

 ُمبدئ اخللق ومنهيه

 (: 102فائدة )

اليوم   هذا  الجمعة(  10/10/1421)يف  يف    صليت  الرضوان  بجامع 



 

101 

نا تلميذ  وابن عمدت  ه صديقنا  ، وإمامُ (1) الرياض الواقع غرب مستشفى التأمينات

ال عن  جميلة  خطبة  فخطب  الزبن،  سليمان  بن  علي  الشيخ   تقوى والدي 

اهلل   بحمد  )وهو  خطبته:  مقدمة  يف  قال:  لكن  رمضان،  بعد  الصالحة  واألعمال 

 الخلق ومنهيه(.  ئ ُمبد

وبينه: هذا ال   بيني  مناصحة  له  الصالة سلمت عليه، وقلت  السالم من  وبعد 

نة والجماعة، فقد ذكروا أن الخلق صفة من صفات اهلل  ينطبق على مذهب أهل الس 

يع قديمة النوع حادثة اآلحاد  الخلق  ،  ُينهه    وبدأه ني هذا: أنه خلق  ، وأنه ال  وأنه لم 

 . [ 29]الرحمن:   ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱژ  : يزال وإلى األبد يخلق ويفعل ما يشاء  

 القول بفناء النار

 (: 103فائدة )

يرى أن النار سوف تفنى،    قيم الجوزية ابن مام إن اإل )  البسام:  اَّلل  عبد قال الشيخ 

يرون أن النار والجنة ال تفنيان أبًدا، وأن    : نة الس   ومن أهل   ، والجمهور من المسلمين 

 . ( يان ن ويخل د الجميع، وقال: إن المعتزلة يرون أن النار والجنة تف   ، الموت ُيذبح 

الشيخ   السب  العزيز عبدوقال  ليلة  األسئلة  برنامج  يف  باز  الحرم بن  يف  ت 

 :ه 3/8/1417المكي بتاريخ: 

ابن تيمية  ر له، وقد نقل شيخ اإلسالم  عتباال ا  إن القول بفناء النار قول شاذٌّ )

وأدلتهم؛   النار  بفناء  قالوا:  الذين  أقوال  القيم   ڭ ۓژ  : كقوله  وابن 

أخرى[23]النبأ:  ژڭ وأدلة  نقول ،  إننا  يقوال:  ولم  يعتقداه،  أو  يختاراه  ولم   ،

 انتهى.   .بقولهم

 
 مدينة الرياض، وقد تغير اسمه، ويسمى اآلن: مستشفى رعاية.شرق  مستشفى التأمينات يقع يف  (1)
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فهم   ممن  خطأ  وهذا  النار،  بفناء  يقوالن  أهنما  ذلك  من  فهم  البعض  لكن 

ابن    ذلك، كقول  فنائهما،  عدم  على  يدل  ما  المستقلة  األقوال  من  لهما  ألن 

األمة وأئمتها)  : (1) تيمية اتفق سلف  أن    ، وقد  السنة والجماعة على  أهل  وسائر 

 والنار والعرش وغير ذلك.جنة  كال ،من المخلوقات ما ال يعدم وال يفنى بالكلية 

أهل من  طائفة  إال  المخلوقات  جميع  بفناء  يقل  المبتدعين الك  ولم    ، الم 

وهذا قول باطل يخالف    ،كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم

 .(وإجماع سلف األمة وأئمتها  ،كتاب اهلل وسنة رسوله

 املعية العامة واملعية اخلاصة

 (:104فائدة )

 األمين الشنقيطي، صاحب تفسير أضواء البيان:  يخ محمد قال الش

العامة: هي معية) أينما كانوا؛ ألن جميع الخالئق يف يده  اهلل  المعية   لخلقه 

أصغر من حبة خردل، لذلك فهو مع جميعهم باإلحاطة والعلم الكامل، ونفوذ 

الصخرة  على  السوداء  النملة  دبيب  يرى  فهو  والبصيرة،  البصر  ونفوذ   القدرة 

الهمس والنجوى، ويعلم ما تكن السرائر، وما   الليل، ويسمع  السوداء يف ظلمة 

 لو كان كيف يكون، وهذه هي المعية العامة.  يكن  لم

تعني   فهي  وبالمؤمنين:  بأوليائه  الخاصة  المعية  السابق-أما  على  :  -زيادة 

 التوفيق والتسديد واإلعانة والحفظ. 

س وقدرته وبصره وسمعه وجميع صفاته كذاته ، ال ُتكي ف وال تقاس؛ بل ُتقد 

ه، وبذلك ُتفهم معيته، وأهنا ال منوت  بينها وبين علوه على عرشه، فهم تحت    افاةنز 

 
 (.18/307ينظر: جمموع الفتاوى ) (1)
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وقدرت   س  نظره  تأخذه  وال  وقت،  كل  يف  وال   نة  ه  غائبة،  عنه  تغيب  وال  نوم،  وال 

 .( ، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تخفى عليه خافية  

 ركتعريف الش

 (: 105فائدة )

 :(ه 4/1418/ 28) يف تاريخ: سئل الشيخ صالح بن حميد

 ك؟ الشرما تعريف  

 هو مساواة غير اهلل فيما هو من خصائص اهلل.  فقال:

 حل السحر

 (: 106فائدة )

الشيخ   بتاريخ:   اَّلل  عبدقال  المكي  الحرم  يف  المغرب  بعد  درسه  يف  البسام 

دعية  ال يجوز حل السحر إال باألإن جمهور العلماء يقولون:  )  ه :9/7/1428

 . (القرآنية، أو بالبحث عنه وإحراقه

اإل أم)  وقال: بسحر  ا  السحر  حل  الضرورة  عند  يجوز  فقال:  أحمد  مام 

 . ه(مثل

وقد فهم بعضهم من  ولم يقل ذلك اإلمام أحمد، وإنما أجاز النشرة،    قلت:

الرق   هتجويز يف  كالمه  وإنما  بالسحر،  السحر  حل  أجاز  أنه  الشرعية  للنشرة  ية 

 . المباحة

  ي نوعان: ، وه والنشرة حل السحر عن المسحور )  :(1) قال اإلمام ابن القيم

الشيطان عمل  من  الذي  وهو  مثله،  بسحر  سحر  عمله،    ،حل  من  السحر  فإن 

 
 (.4/301ينظر: إعالم املوقعني ) (1)
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يحب بما  والمنتشر  الناشر  إليه  عملَ   ،فيتقرب  المسحور. فيبطل  عن  :  والثاين  ه 

واأل والدعوات  والتعوذات  بالرقية  بل النشرة  جائز،  فهذا  المباحة،  دوية 

 (. مستحب

تيمية ابن  عل)و:  (1)وقال  االستعانة  يعرف  يهم  أما  ال  مما  ويكتب  يقال  بما 

 ال سيما إن كان فيه شرك؛ فإن ذلك محرم.  ،معناه فال يشرع

ا من القرآن  ون مع ذلك شيئً ؤوقد يقر  ،وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك 

ويف االستشفاء بما شرعه اهلل ورسوله   ،من الشرك ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه  

 ما يغني عن الشرك وأهله. 

بالمحرمات سلمو والم التداوي  تنازعوا يف جواز  وإن  والخنزير    ،ن  كالميتة 

فال يتنازعون يف أن الكفر والشرك ال يجوز التداوي به بحال؛ ألن ذلك محرم يف 

به عند اإلكراه  ،كل حال كالتكلم  ذلك  ،وليس هذا  يج  فإن  قلبه  إنما  إذا كان  وز 

باإليمان مطمئنً  بق  ،ا  كان  إذا  يؤثر  إنما  به  مع    ،احبه لب صوالتكلم  به  تكلم  ولو 

 طمأنينة قلبه باإليمان لم يؤثر.  

 . بالعزائم لم يساعده والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخفٌّ 

وال ضرورة إلى إبراء المصاب به    ،ا فإن المكره مضطر إلى التكلم به وأيًض 

 ين: لوجه 

  زيده فال يؤثر بل ي  ،أنه قد ال يؤثر أكثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم  أحدهما:

 ا. شرًّ 

 . ل(أن يف الحق ما يغني عن الباط والثاين:

 
 (.19/61ينظر: جمموع الفتاوى ) (1)
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الشنقيطي المختار  الشيخ محمد األمين  ينبغي  )  :(1)وقال  الذي ال  التحقيق 

المسألة بالقرآن كالمع  : العدول عنه يف هذه  إن كان  السحر    ، وذتينأن استخراج 

 بسحروإن كان    ،ونحو ذلك مما تجوز الرقية به فال مانع من ذلك  ،وآية الكرسي 

يفهم معناه بما ال  أو  أعجمية  ألفاظ  فإنه ممنوع  ، أو  بنوع آخر مما ال يجوز    ،أو 

 .ى(وهو الصواب إن شاء اهلل تعالى كما تر ،وهذا واضح

 ؟.(2)وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم النشرة

إلى  )  ب:جافأ تنقسم  أهنا  فيها  )النشرة( األصح  المسحور  السحر عن  حل 

 قسمين: 

  ، أن تكون بالقرآن الكريم واألدعية الشرعية واألدوية المباحة  ول:األ  القسم

بل ربما تكون مطلوبة   المفسدة،  المصلحة وعدم  فيها من  لما  بأس هبا  فهذه ال 

 . ألهنا مصلحة بال مضرة

رم كنقض السحر بسحر مثله؛ فهذا  نشرة بشيء محإذا كانت ال   القسم الثاين:

 ء من أجازه للضرورة.علماموضع خالف بين أهل العلم: فمن ال 

هي من عمل  »سئل عن النشرة فقال:  ومنهم من منعه ألن النبي  

   .رواه أبو داود وإسناده جيد(3) «الشيطان

  ا، وعلى المرء أن يلجأ إلى اهلل وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرمً 

    واهلل ضرره  إلزالة  والتضرع   ىژ  يقول:  بالدعاء 

 
 (. 4/57ينظر: أضواء البيان ) (1)

 (.1/238،239فتاوى الشيخ ابن عثيمني ) ينظر:  (2)

 (، عن جابر. 3868أخرجه أبو داود ) (3)
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ويقول    [،186رة:البق]  ژۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ

تعالى:    ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژاهلل 

 ق(. واهلل الموف[، 62النمل:] ژى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ

 وإلى هذا ذهب الشيخ ابن باز. 

 أنواع علم النجوم

 (: 107فائدة )

 م النجوم نوعان: لع) البسام: اَّلل عبد وقال الشيخ 

 علم جائز، وهو علم سيرها وحساباهتا.  النوع األول:

ال طلع    :ثاينالنوع  إذا  المنجمين:  قول  مثل  تأثيرها،  علم  وهو  محرم،  علم 

 . (النجم الفالين وسقط النجم الفالين، مات زعيم، أو ُولد عظيم

 الوساوس املشككة يف اهلل

 (: 108فائدة )

عبد   بن  محمد  اإلسالم  شيخ  المعادقال  لزاد  تلخيصه  يف  يف    ، الوهاب 

 أو األمور الغيبية، قال:  ،نةالج أو ،أو يف النار ،الوساوس المشككة يف اَّلل

 . إذا استحكمت هذه الوساوس وأشغلت الشخص فعليه باالستعاذة)

 : (1) ثم قال

 فم     ا ه     و إَّل اَّلس     تعاذة ض     ارًعا
 

سنى هم  ا خي  ر مطل  وب    ف ع بالح   أو الدا
 

اء ر  فه   ذا دواء ال   د   م   ن ش   ر  م   ا ي    
 

اء م  ن ش  ر  محج  وب      (وذاك دواء ال  د 
 

 
 (.91ينظر: خمترص زاد املعاد )ص (1)
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الذي    ن قائله أراد به حديث الرسول   أ وهذا البيت أظن  )قلت:  

فيه: » له: من  قال  يقول  فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى  الشيطان أحدكم  يأتي 

 . ((1) «خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك، فليستعذ باَّلل ولينته

 فارأرواح املؤمنني وأرواح الك

 (: 109فائدة )

وأرواح    لجنةإن اإلمام أحمد قال: أرواح المؤمنين يف ا)  قال ابن الجوزي:

 . (2) (الكفار يف جهنم

العالمة   بين  )  :(3) الراجحي  العزيز عبدقال  ما  األرواح  مستقر  يف  اختلف 

، وهل هي يف الجنة أم ؟!الموت إلى يوم القيامة، هل هي يف السماء أم يف األرض

  ؟! فتنعم وتعذب فيها  ،ساد غير أجسادها التي كانت فيهاضع يف أج ، وهل تو؟!ال

 ! أم تكون مجردة؟

علِّ فق يف  درجاهتم  تفاوت  على  الجنة  يف  المؤمنين  أرواح  أقل،  يل:  أو  يين، 

 ه. وأرواح الكفار يف النار على تفاوت دركاهتم يف الدرك األسفل، أو بعدَ 

دل الذي  وهو  وأصحها،  وأوالها  األقوال  أرجح  النصوص،  وهذا  عليه  ت 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژقوله تعالى:  كما يف  

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 [.94-88:الواقعة] ژھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 
 (، عن أبي هريرة. 134ومسلم ) ،(3276أخرجه البخاري ) (1)

 (.49ينظر: صيد اخلاطر )ص (2)

 (.297ي )صلراجحينظر: رشح الطحاوية ل (3)
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قس  فإن   خروج ه  ذكر  عقب  سبحانه  ذكره  وهذا  أقسام،  ثالثة  إلى  األرواح  م 

تعالى:   وقوله  بالموت،  البدن  من  [، 27الفجر:]  ژٿ ٿ ٺژالروح 

 ت. اآليا 

من   خروجها  عند  لها  يقال  هذا  والتابعين:  الصحابة  من  واحد  غير  قال 

ميبشرالدنيا،   عازب  ها  بن  الرباء  وحديث  بذلك،  يقول    لك  الملك  أن 

بروح وريحان» لها: عند قبضها:   يقول ،  (1) «أبشري  أو  الجنة،  ريحان  وهذا من 

 . (2)«ذميمةا بالنفس الخبيثة، كانت يف الجسد الخبيث، ارجعي َّل مرحبً »لها: 

  إلى   إنما نسمة المؤمن طائر يعلق يف شجر الجنة، حتى يرجعه اَّلل» وحديث  

القيامة هذا إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة، وال دين، وتلقاهم  ،  (3) «جسده يوم 

 عنهم والرحمة هبم، هذا أصح األقوال.  رهبم بالعفو 

أخرى  كثيرة  أقوال  دليل،  وهناك  ال  تخمين  والصواب  عليها  كلها  القول  ، 

ار  الكفل، وهو أن أرواح المؤمنين يف الجنة على تفاوت فيما بينهم، وأرواح  األو

 . ( يف النار على تفاوت، ولها صلة بالجسد

 أين اهلل قبل خلق السماوات واألرض

 (: 110فائدة )

هود:    قال    ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژيف سورة 

 [.7هود:] ژڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 
 (، عن أيب هريرة.4262(، وابن ماجه )8769) مسندهأخرجه أمحد يف  (1)

 احلديث السابق نفسه. (2)

يف    (3) أمحد  )15777)  مسندهأخرجه  ماجه  وابن   ،)4271( والنسائي  مالك  2073(،  بن  كعب  عن   ،)

 األنصاري.
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فبعد أن خلق السماوات واألرض  )  :(1)هيقول العالمة ابن سعدي يف تفسير

ة، واألحكام من األحكام القدريشاء  ، يدبر األمور، ويصرفها كيف  ااستوى عليه

قال:  ،الشرعية   ،[2الملك:]  ژٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ  ولهذا 

أي: ليمتحنكم، إذ خلق لكم ما يف السماوات واألرض بأمره وهنيه، فينظر أيكم  

 . (أحسن عماًل 

عم عن  الحديث:  قال:ويف  بن حصين،  النبي    ران  عند  إذ    إين 

فقال:  تميم،  بني  من  قوم  تميم«،  البش»اقبلوا    جاءه  بني  يا  بش  ر   رتنا  قالوا: 

ناس   اليمن، فقال:   فأعطنا، فدخل  أهل  لم    من  إذ  اليمن،  يا أهل  البشر   »اقبلوا 

تميم«،  يقبل   بنو  هذها  أول  عن  ولنسألك  الدين،  يف  لنتفقه  جئناك  قبلنا،  ا  قالوا: 

قال كان،  ما  شيءٌ األمر  يكن  ولم  اَّلل  »كان  ثم   :  الماء،  على  عرشه  وكان    قبله، 

 .(2)شيء«   السموات واألرض، وكتب يف الذكر كلا  خلق

أنه بعد أن خلق الماء خلق العرش، فهو خالق كل شيء بما يف    ومعنى ذلك: 

 ذلك العرش والماء. 

 الفرار

 (: 111فائدة )

  بن الخطاب  قول عمرعند تعليقه على  نقال الشيخ محمد بن صالح العثيمي

( قدره:  إلى  اَّلل  قضاء  من  فقا(3) (أفر  ا ،  منل:  والقضاء   ،القضاء   لفرار: 

 يرد بالقضاء. 

 
 (.377ينظر: تفسري السعدي )ص (1)

 (.7418أخرجه البخاري )( 2)

  من قدر اهلل إىل قدره(. ( بلفظ: )نفر  235ه الشايش يف مسنده )أخرج (3)



 

110 

القيم ابن  اإلمام  الخطاب)  :(1) قال  بن  عمر  قول  على  -  فتأمل  وقد عوتب 

،  : أتفر من قدر اهلل؟ فقال: نفر من قدر اهلل إ لى قدره -فراره من الطاعون فقيل له 

حة  مصل   هذا العالم إ ال به، وال تتم له  نكر هذا الكالم من ال بقاَء له يف ثم كيف ي 

نازعه وترك االنقياد   ،إ ال بموجبه، فإ نه إذا جاَءه قدر من الجوع والعطش َأو الربد

اهلل   قدر  دفع  فقد  واللباس،  والشرب  األَكل  من  آخر  بقدر  ودفع  ومسالمته،  له 

إ  بقدره، الحريوهكذا  وقع  يفذا  ال  ق  باله  فما  اهلل،  بقدر  فهو  له    داره  يستسلم 

  ئنازعه ويدافعه بالماء  والرتاب وغيره حتى يطفبل ي ذعان؟  ويسالمه ويتلقاه باإل

 . ذلك عن قدر اهلل وما خرج يف ،قدر اهلل بقدر اهلل

إ  اهللوهكذا  بقدر  مرض  أصابه  آخر    ، ذا  بقدر  ونازعه  القدر  هذا  دافع 

َأن يحرص العبد    فحق هذا الحكم الكوين  ، افعة للمرضيستعمل فيه األَدوية الد

بكل ومنازعته  مدافعته  ي  على  فإ ما  آثاره مكنه،  دفع  على  وقهره، حرص  غلبه  ن 

الت  باألَسباب  ونازع   يوموجباته  بالقدر  القدر  دفع  قد  فيكون  لذلك،  اهلل  نصبها 

يستبصر لم  ومن  والقدر،  الشرع  حقيقة  هذا  بل  ُأمر،  وهبذا  بالحكم،   يف  الحكم 

للعبد  فما  هذه المسَألة ويعطها حقها لزمه التعطيل للقدر َأو الشرع شاَء َأو َأبى،  

  ، حظوظه وَأسباب معاشه ومصالحه الدنيوية  يف  ، ينازع َأقدار الرب تعالى بَأقداره

  ، حق مواله وَأوامره ودينه؟ وهل هذا إ ال خروج عن العبودية  وال ينازع َأقداره يف

 . ؟صفاته وَأحكامهالعلم باهلل و ونقص يف

عدوًّ   َأن  عولو  ويجب  اهلل،  بقدر  هذا  لكان  قصده  لإل سالم  كا  مسلم  لى  ل 

بقدر يحبه اهلل القدر  القلب  ،دفع هذا  المال أو  أو  باليد  ا لقدر  دفعً   ،وهو الجهاد 

إذا بذل   الم والمسالمة هنا مدخل يفسفما لالست   ،اهلل بقدره اللهم إال  العبودية، 

 . (هوخرج األمر عن يد   ،والمنازلة افعة المد ه يفالعبد جهدَ 

 
 (. 38ينظر: طريق اهلجرتني )ص (1)
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 القول الكوني والقول الشرعي

 (: 112فائدة )

  قوله ل  (، كن) ألنه يستمد قوته من    ؛الذي البد من وقوعه هو    :القول الكوين

  [.82يس:] ژۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائژتعالى: 

 . التعبديةأمر المكلفين المختارين باألوامر هو    القول الشرعي:و

 ارالتشبه بالكف

 (: 113فائدة )

يجوز   «ره كالبنطال وغي »كل المالبس  )  قال الشيخ الدكتور صالح بن حميد: 

شبيًها  كان  أو  الكتاب،  وأهل  بالكفار  التشبه  منه  المقصود  كان  ما  إال  لبسها؛ 

 .(وسائل   يمَ ر  حْ تَ   مُ رُ حْ بالمالبس التي يلبسها القساوسة؛ فإنه يف هذه الحالة يَ 

 من أحب شيًئا لغري اهلل

 (:114ة )ئدفا

فال بد  هلل واعلم أن كل من أحب شيًئا لغير ا) :(1)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

يضر   الذهب أن  يكنزون  الذين  كان  ولهذا  لعذابه؛  سبًبا  ذلك  ويكون  محبوبه؛  ه 

أقرع  القيامة شجاًعا  ينفقوهنا يف سبيل اهلل؛ يمثل ألحدهم كنزه يوم  والفضة وال 

أنا    ، يقول: أنا (2) يأخذ بلهزمته وأصل التولي الحب؛ فكل من   .(3) مالككنزك، 

ه اهلل م القيامة ما تواله؛ وأصاله جهنم وساءت مصيًرا؛   يوأحب شيًئا دون اهلل وال 

عذب   فقد  فإن  فقد؛  أو  وجد؛  إن  له  حاصل  فالضرر  اهلل  لغير  شيًئا  أحب  فمن 

 
 (.1/28ينظر: مجموع الفتاوى ) (1)

 (. 2/337. ينظر: غريب احلديث البن اجلوزي )واللهزمتان الشدقان ،بلهزمته َيْعنيي شدقه (2)

 (. 1403)خاري أخرجه الب ، الذييشير إلى حديث أبي هريرة( 3)
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للذة؛  بالفراق وتألم؛ وإن وجد فإنه يحصل له من األلم أكثر مما يحصل له من ا

 فإن  اهلل  وهذا أمر معلوم باالعتبار واالستقراء؛ وكل من أحب شيًئا دون اهلل لغير

قات وبااًل عليه إال ما كان هلل ويف اهلل؛ فإنه  مضرته أكثر من منفعته؛ فصارت التعل  

الدنيا أنه قال: »  كمال وجمال للعبد؛ وهذا معنى ما يروى عن النبي  

 .((1) «وما واَّله ،كر اَّللملعون ما فيها؛ إَّل ذ ،ملعونة

 العذاب يف الدنيا واآلخرة

 (: 115فائدة )

الشيخ   حجازي:  محمدقال  الدنيا  )  خير  عالم  يف  القيم:  ابن  اإلمام  قال 

 . (2) (، واألرواح تبًعا لها، ويف اآلخرة والربزخ بالعكسالعذاب على األجساد  

 النهار والليل يف اآلخرة

 (: 116فائدة )

ليس يف اآلخرة هنار وليل؛ بل أهل الجنة يف  )  بن باز:  العزيز عبدقال الشيخ  

 . (مة دائمة ظلنور دائم، وأهل النار يف

 املعجزة

 (: 117فائدة )

المعجزة فوق قانون العقول، لذلك ال ُيسأل عنها  )   قال الشيخ عطية سالم:

 . (بكيف، وهي خارقة لنظام الكون المعروف للبشر

 
الرتمذ  (1) )(،  2322)  يأخرجه  ماجه  حديث حسن 4112وابن  هذا  الرتمذي:  قال  هريرة،  أبى  عن   ،)

 (.1609غريب، وحسنه األلباين يف صحيح الجامع )

 (. 51ينظر: الروح )ص (2)
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 عبارة خليفة اهلل يف األرض

 (: 118فائدة )

واإلفتاء: العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  الكتب    سئلت  بعض  يف  ُوجد 

 .(1) ، فما حكم ذلك؟«تم أيها المسلمون خلفاء اهلل يف أرضهوأن »عبارة: 

اللجنة:  هو  )  فأجابت  اهلل  ألن  معناه؛  جهة  من  صحيح  غير  التعبير  هذا 

يفة عنه ب عن خلقه وملكه حتى يتخذ خلالخالق لكل شيء المالك له، ولم يغ  

جعل   وإنما  أرضه،  هلك   بعَض يف  فكلما  األرض،  يف  بعًضا  يخلف  الناس 

َجَعَل غيرها خليفة منها يخلفها يف عمارة األرض،    ،أو أمة  ،جماعةأو    ،شخص

قال  موسى  [165]األنعام:ژ حت جت يب ىب مبژ:  كما  وقال   ،

  :ژوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىژ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ:  وقال  ،  [129]األعراف:

 . (أي: نوًعا من الخلق يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته ،[ 30:]البقرة ژپ

فتوى إال من أجل تفسير اللجنة لآلية األخيرة؛ ألن  ه اللم أكتب هذ)قلت:  

 كثيًرا من المفسرين يقولون: إن اهلل خلق آدم للخالفة عنه يف األرض. 

َذ أحكامه فيها؛ ألن اهلل ال تأخذه سنة   وأظن أنا:  وال نوم، وال    أن قصدهم: ل ُينَفِّ

 . ( تخلف المس ، فاإلنسان خليفة اهلل ابتالًء وليس لغياب  يغيب حتى يخلفه أحد 

 أقسام النفاق

 (: 119فائدة )

ب  ن ب  از يف برن  امج ن  ور عل  ى ال  درب بت  اريخ:  العزي  ز عب  دق  ال الش  يخ 

 النفاق قسمان: اعتقادي، وعلمي:) ه :3/7/1418

 
 بن باز.  العزيز عبد(، برئاسة الشيخ 3014(، فتوى )31: مجلة البحوث العلمية، عدد )ينظر (1)
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 االعتقادي: كفر أكرب مخرج من الملة.  فاألول:

 . (ال يخرج من الملة، ومنه: الكذب، وخلف الموعد، ونحو ذلك والثاين:

 ةسب الصحاب

 (: 120ئدة )فا

إذا رأيت أحًدا ينتقص أحًدا من أصحاب رسول اهلل  )  :(1) قال اإلمام أحمد

 فاهتمه على اإلسالم) . 

زرعة  أبو  رأيت  )   : ( 2) وقال  اهلل  من  إذا  رسول  أصحاب  من  أحًدا  يسب 

   زنديق أنه  الرسو   فاعلم  أن  والقرآن    ل  وذلك  حق  عندنا 

أ   ، حق  والسنن  القرآن  هذا  إلينا  أدى  اهلل   صحاب وإنما  وإنما    ،   رسول 

 . ( والجرح هبم أولى وهم زنادقة   ، يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة 

 اإلحلاد

 (: 121فائدة )

 . (3) (اإللحاد هو التكذيب) : قال ابن عباس

 اسم اهلل األعظم

 (: 122) فائدة

عن األسماء    -العنزيعزيز بن فرحان  :  وهو-الشارقة  أحد علماء  تحدث  

 . وهذا قول الجمهور ،ورجح أن اهلل هو االسم األعظم ،ى الحسن

 
أأخ  (1) )رجه  املخلصيات  يف  املخلص  طاهر  السنة (2604بو  أهل  اعتقاد  أصول  رشح  يف  والاللكائي   ،

 (.367(، وقوام السنة يف احلجة يف بيان املحجة )2359)

 (. 49ذكره اخلطيب البغدادي يف الكفاية يف علم الرواية )ص (2)

 (.5/1623ريه )(، وابن أيب حاتم يف تفس10/597أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه ) (3)



 

115 

وقيل: هو الحي القيوم، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، كما حكى عنه  

قال:   القيم  ابن  روح)تلميذه  اهلل  قدس  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  شديد  وكان  ه 

عظيم    يرالحي القيوم تأث   :وهما  ،ا: لهذين االسمينا، وقال لي يومً اللهج هبا جدًّ 

 .(1) (يف حياة القلب، وكان يشير إلى أهنما االسم األعظم

 اعتقاد أن اهلل حكيم

 (: 123فائدة )

 اعتقاد أن اهلل حكيم: هذه هي النجاة من الكوارث الفكرية. 

وَأمره  يف  ضمن حكمته  «الحكيم »  :واسمه سبحانه الدينية    يف  ،خلقه  إ رادته 

 .(2) هكل ما خلقه وَأمر ب يف وهو حكيم  ،الكونية 

 العبودية الكاملة

 (:124فائدة )

 : هذه الثالثة هي العبودية الكاملة 

 . فعل المأمور -1

 . واجتناب المحذور -2

 والرضا بالمقدور.  -3

 وال يرضى لعباده الكفر

 (: 125فائدة )

الشنقي األمين  محمد  العالمة  تعالى:  )  طي:قال   ٿ ٺ ٺ ٺژقوله 

 اآلية.  [148األنعام:] ژڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 
 (.1/446)ينظر: مدارج السالكني  (1)

 (.110ينظر: طريق اهلجرتني )ص (2)
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ألن اهلل لو    ، م الذي قالوه بالنظر إلى ذاته كالم صدق ال شك فيهالهذا الك

شيئً  به  يشركوا  لم  شيئً شاء  يحرموا  ولم  والسوائب.ا،  كالبحائر  يحرمه  لم  مما   ا 

 ٿ ٿ ٿژل:  وقا،  [107األنعام:]  ژڻ ں ں ڱ ڱژوقد قال تعالى:  

 ژىث مث جث يت ىت متژوقال:    ،[13السجدة:]  ژٹ ٹ ٿ

 . [35ألنعام:]ا

هذ كان  حقًّ ا  وإذا  الكفار  قاله  الذي  تعالى الكالم  تكذيبه  وجه  فما  لهم    ا 

 چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژبقوله:  

 ؟!. [148األنعام:] ژڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ

 ۅ ۅ ۋژلى:  الزخرف يف قوله تعاهذا اإلشكال بعينه يف سورة  ونظير  

 [.20الزخرف:] ژ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ

الكالم    :والجواب هذا  باطل الأن  به  أريد  حق  كالم  الكفار  قاله    ، ذي 

 . فتكذيب اهلل لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه هبذا الكالم الحق 

اهلل  وإيضاحه: بمشيئة  كان كفرهم وعصياهنم  لما  لو    ،أن مرادهم أهنم  وأنه 

لمنعهم من  بفعلهم  ،ذلك   شاء  دليل على رضاه  لهم  هبم اهلل يف فكذ    ،فعدم منعه 

أنه  مبينً   ،ذلك بكفرهم  الا  بقوله:    ،يرضى  عليه  نص   ڍ ڍ ڇژكما 

زعم    ،[7الزمر:]  ژڌ وهو  الرضا،  يلزمها  الكونية  اإلرادة  أن  زعموا  فالكفار 

يرضاه  ؛ باطل ال  ما  الكونية  بإرادته  يريد  اهلل  قوله:    ،بل   ٺ ٺ ڀژبدليل 

قوله:  [،  7البقرة:]  ژٺ يالزم  ،  [7الزمر:]  ژڌ ڍ ڍ ڇژمع  والذي 

 .(1) (رادة الشرعية، والعلم عند اهلل تعالىإلا إنما هو ا الرضى حقًّ 

 
 (.98، 97ينظر: دفع إهيام االضطراب عن آيات الكتاب )ص (1)
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 اخلري والشر

 (: 126فائدة )

 الخير والشر من جنس اللذة واأللم والنفع والضر. 

  ال و  يجب اإليمان به، فالقدر ليس حجة ألحد على اهلل وال على خلقه، فالقدر  

بالقدر   به   شابه يحتج به، فمن لم يؤمن  المعصية   المجوس، ومن احتج    شابه   على 

  ، ركين، ومن أقر باألمر والقدر وطعن يف عدل اهلل وحكمته كان شبيًها بإبليس مش ال 

وهواه  برأيه  وعارضه  حكمته  يف  طعن  أنه  عنه  ذكر  اهلل  قال فإ   ، فإن  أمره    نه  لما 

  [. 12األعراف: ]   ژٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀژبالسجود آلدم تكرب وقال:  

 القرآن كالم اهلل

 (: 127فائدة )

العالمة   الشيخ  السعدي:  رحمنال  عبدقال  ناصر  باهلل  )  بن  اإليمان  ومن 

العظيم، وأنه كالم اهلل حقيقة، منزل غير مخلوق،  القرآن  ورسوله: اإليمان هبذا 

ا، وبلغه جربيل لمحمد   غه ، وبلمنه بدأ، وإليه يعود، وأنه تكلم به حقًّ

 كل ها بأسرها قرًنا بعد قرن.  ةألمته، فنقلته األم  مد مح

القرآن كان  المنقول، وهذا  م  ولهذا  الكالم  من  يقاربه شيء   تواتًرا ال  تواتًرا 

 من حفظ اهلل له، فإنه تعالى أنزله وتكفل بحفظه. 

وعن   اهلل،  عن  به  أخرب  ما  بكل  التام  التصديق  به:  اإليمان  تمام  ومن 

وعن   صحيح  المخلوقات،  خرب  يأيت  أن  يمكن  ال  وأنه  وغيرها،  الغيب  أمور 

 .(1) (، بل يعلم أن كل  ما خالفه فإنه باطل بنفسهحس ينقضه، أو يرد بما يخالف ال

 
 (.68،69ينظر: فتح الرحيم امللك العالم )ص (1)
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 منازعة أقدار احلق

 (: 128فائدة )

 نازعت أقدار الحق بالحق للحق. 

أئمة    الجملة  هذه كبار  من  وهو  الجيالين،  القادر  عبد  الشيخ  كالم  من 

لف  وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية يثني عليه، كما كان يخالفه فيما يخا التصوف،  

 . لسنةفيه الكتاب وا

أيد   تيمية  وقد  القولابن  به  ):  (1) فقال  ،هذا  تكلم  الشيخ  قاله  الذي  وهذا 

المحمدية  لسان  به  :أي   ،على  اهلل  أمر  ما  يفعل  أن  مأمور  المسلم  ما    ، أن  ويدفع 

قد    ،هنى اهلل عنه  أسبابه  كانت  بقدر  ،قدرتوإن  قدر اهلل  كما جاء يف   ،اهلل  فيدفع 

كتاب   يف  الطرباين  رواه  الذي  عليه   ء الدعاالحديث  تعالى  اهلل  صلى  النبي  عن 

قيل :  ويف الرتمذي  ،(2)«إن الدعاء والبالء ليلتقيان بين السماء واألرض»   :وسلم

ترد ل  ه  ،وتقى نتقيها   ،ورقى نسرتقي هبا  ،يا رسول اهلل؟ أرأيت أدوية نتداوى هبا

 . ((3) «من قدر اَّلل يه: » فقال !ا؟من قدر اهلل شيئً 

 باب االفتقار إىل اهلل

 (: 129)ائدة ف

 . ، وتوحيده وتنفيذ أوامرهإنك لن تأيت اهلل إال من باب االفتقار إليه

 
 (.2/458جمموع الفتاوى )ينظر:  (1)

نزل ومما مل ينزل،   يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما  ال»:  ولفظه  ،(33ينظر: كتاب الدعاء، للطرباين، )   (2)

 . «وإن الدعاء والبالء ليعتلجان إىل يوم القيامة

(، عن أيب خزامة عن أبيه قال الرتمذي: وال نعرف أليب  3437( وابن ماجه )2148أخرجه الرتمذي )  (3)

 . خزامة عن أبيه غري هذا احلديث
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إلى اهلل  القيم  ،ففي أهمية االفتقار  ابن  فاهلل سبحانه أحكم  ):  ( 1) قال اإلمام 

العالمين وأعلم  ايض  ، الحاكمين  بهع  الالئقة  مواضعه  يف  يف    ، لتوفيق  والخذالن 

 . كيم هو العليم الح ف ،مواضعه الالئقة به 

الشكر  قبل إضاعة  من  إال  أيت  من  أيت  والدعاء   ، وما  االفتقار  وال    ،وإهمال 

 . (وصدق االفتقار والدعاء ،ظفر من ظفر بمشيئة اهلل وعونه إال بقيامه بالشكر

 : أعدائه وأوليائه د مفزعالتوحي ) :(2) ويف أهمية التوحيد قال 

أعداؤه وشدائدها  :فأما  الدنيا  كرب  من   ٹ ٿ ٿ ٿژ  : فينجيهم 

 .[65العنكبوت:] ژڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

ولذلك فزع    ،فينجيهم به من كربات الدنيا واآلخرة وشدائدها   :وأما أولياؤه

الظلمات  تلك  من  اهلل  فنجاه  يونس  م   ،إليه  به  فنجوا  الرسل  أتباع  إليه  ما  وفزع 

 . لهم يف اآلخرة عد  وما أُ  ،عذب به المشركون يف الدنيا

فرعون    إليه  فزع  م ولما  ينفعهعند  لم  له  الغرق  وإدراك  الهالك  ألن    ، عاينة 

يقبل ال  المعاينة  عند  عباده  ،اإليمان  يف  اهلل  سنة  الدنيا    ،هذه  شدائد  دفعت  فما 

تي ما النون ال   ودعوة ذي  ،(3) ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد  ، بمثل التوحيد

بالتوحيد كربه  اهلل  فرج  إال  مكروب  هبا  يُ   ،(4) دعا  الكُ   يلقفال  إال    ب  رَ يف  العظام 

 
 (. 97ينظر: الفوائد )ص (1)

 (. 53لفوائد )صظر: اين (2)

»ال إله إال اهلل العليم احلليم،  يقول عند الكرب:    ابن عباس، قال: كان النبي    يشري إىل ما رواه  (3)

األرض السموات ورب  اهلل رب  إال  إله  ال  العظيم،  العرش  اهلل رب  إال  إله  الكريم  ،ال  العرش  ، «رب 

 (.2730(، ومسلم )7426أخرجه البخاري )

دعا وهو يف    دعوة ذي النون إذ  »  :، قال: قال رسول اهلل  بن أيب وقاص  ث سعديشري إىل حدي  (4)

هبا رجل مسلم يف يشء قط إال    ع  د  سبحانك إين كنت من الظاملني، فإنه مل ي    ،بطن احلوت: ال إله إال أنت

 (، وصححه األلباين. 3505(، والرتمذي )1462) مسندهأخرجه أمحد يف . «استجاب اهلل له
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التوحيد   ،الشرك إال  منها  ينجي  وحصنها    ،وال  وملجؤها  الخليقة  مفزع  فهو 

 . ( وغياثها وباهلل التوفيق

عن أبي هريرة، قال:  ويكفي يف أهمية فعل ما أمر اهلل به ما جاء يف الحديث  

ا فقد آذنته بالحرب،  إن اَّلل قال: من عاد  لي وليًّ »:  ل رسول اهلل  قا

مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب    بشيء أحب إليا   عبدي   وما تقرب إلي

الذي  به، وبصره  يسمع  الذي  أحببته: كنت سمعه  فإذا  أحبه،  بالنوافل حتى  إلي 

إن سألني ألعطينه، ولئن  يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، و

 .(1) «استعاذين ألعيذنه

 املخرج من الفتنة

 (: 130فائدة )

ابنقا الدنيا  ل  الناس،  )  :(2) أبي  من  الوحشة  الخلوة:  حب  من  ويهيج 

وهو القرآن الذي جعله اهلل    ،واالستثقال لكالمهم، واألنس بكالم رب العالمين 

الذي إليه ، فاجعله مفزعك   على المنافقين وحجة ووبااًل   ، ا وشفاء للمؤمنيننورً 

ودل تأوي،  إليه  الذي  وكهفك  تعتصم،  به  الذي  وحصنك  ا تلجأ،  به يلك  لذي 

 . هتتدي، وشعارك ودثارك ومنهجك وسبيلك

التبست عليك الطرق، واشتبهت عليك األمور، وصرت يف حيرة من   وإذا 

فقف   فيه،  الذي ال حيرة  القرآن  إلى عجائب  فارجع  هبا صدرك،  أمرك، وضاق 

والرتهيبعلى   الرتغيب  ما ندب    ،دالئله من  والتشويق، وإلى  والوعد والوعيد 

ال إليه  تخرج من حيرتك، وترجع مؤمني اهلل  فإنك  المعصية،  الطاعة وترك  ن من 

 
 (.6502ري )البخا أخرجه  (1)

 (.80راد )صينظر: العزلة واالنف (2)
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دون   دليلك  فليكن  ضعفك،  بعد  وتقوى  وحدتك،  بعد  وتأنس  جهالتك،  عن 

هتذ   وال  الفائزين،  مع  تفز  الشِّ المخلوقين،  كهذ  وقْف ه  ع  عر،  وما    جائبه،عند 

 . (ه، وال قوة إال باهلل العلي العظيم ه إلى عالم  شكل عليك، فرد  أَ 

 واملعطل والسينسم اجمل

 (: 131فائدة )

 . ايعبد عدمً  :والمعطل . ايعبد صنمً  :المجسم

 ژٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺژ  : الذي   اهلل عبدي  :والسني

 .[11الشورى:]

 إرادة اهلل

 (: 132فائدة )

 بوقوعه.أي: سمح به وإرادة اهلل، فإنه بكل شيء وقع 

 مناظرة ابن عباس للخوارج

 (: 133فائدة )

خصائ  يف  النسائي  عليأسند  عباس    (1) ص  ابن  لما  ) قال:    إلى 

دار يف  اعتزلوا  الحرورية  آالف  ، خرجت  ستة  أمير    ، وكانوا  يا  لعلي:  فقلت 

 لعلي أكلم هؤالء القوم، قال: إين أخافهم عليك.   ،المؤمنين أبرد بالصالة

إليهم لف،  كال  :قلت ومضيت  ثيابي  دار وهم    ،بست  حتى دخلت عليهم يف 

 . مجتمعون فيها

 . يا ابن عباس ما جاء بك؟ ا بك مرحبً  فقالوا:

 
 (.195أخرجه النسائي يف خصائص عيل ) (1)
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النبي  قلت:   أصحاب  عند  من  واألنصار،    أتيتكم  المهاجرين 

النبي   عم  ابن  عند  القرآن   من  نزل  وعليهم  أعرف    ،وصهره،  وهم 

منكم أل  ،بتأويله  جئت  أحد،  منهم  فيكم  ما  وليس  وأبلغهم  يقولون  ما  بلغكم 

 . فانتحى لي نفر منهم ، تقولون

عل قلت:   نقمتم  ما  أصحهاتوا  اهلل  ى  رسول  عمه ،  اب  وابن 

 . وأول من آمن به ،وختنه 

 ثالث.  قالوا:

 . ما هي؟قلت: 

 ژ ڈ ڈژ:  م الرجال يف دين اهلل، وقد قال تعالىأنه حك    :إحداهن   قالوا:

 .[40يوسف:] ژژ

 هذه واحدة. قلت: 

ا فقد حلت  فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا كفارً   : وأما الثانية  وا: قال

 . وأموالهم، وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت علينا دماؤهماؤهم لنا نس

 هذه أخرى. : قلت

أمير    قالوا: يكن  لم  فإن  المؤمنين،  أمير  من  نفسه  محا  فإنه  الثالثة:  وأما 

 . المؤمنين فإنه يكون أمير الكافرين

 . ! عندكم شيء غير هذا؟ لهقلت: 

 . حسبنا هذا قالوا:

لهم: كتا  قلت  من  عليكم  قرأت  إن  اهللأرأيتم  نبيه    ، ب  سنة  من  وحدثتكم 

 ترجعون؟ ، ما يرد قولكم هذا ! . 
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   .اللهم نعم قالوا:

فأنا أقرأ عليكم أن قد صير اهلل   ،أما قولكم إنه حكم الرجال يف دين اهلل :قلت

ثمنه أرنب  يف  الرجال  إلى  تعالىحكمه  قال  درهم،  ربع   ٴۇ ۈ ۈ ۆژ:  ا 

قوله ،  [95المائدة:]  ژۅ ۅ ۋ ۋ  ژۇئ ۇئ وئ وئ ەئژ:  إلى 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ:  وقال يف المرأة وزوجها،  [95ئدة:الما ]

أحكم الرجال يف حقن دمائهم    :أنشدكم اهلل  ،[35النساء:]  ژڈ ڎ ڎ ڌ

 . !أم يف أرنب ثمنها ربع درهم؟، بينهم أحق وأنفسهم وإصالح ذات 

 .وإصالح ذات بينهم  ،اللهم بل يف حقن دمائهم  :قالوا

 .! أخرجت من هذه؟قلت: 

 عم. اللهم ن قالوا:

يغنملت:  ق ولم  يسب  ولم  قاتل  إنه  قولكم  عائشة  ؛ وأما  أمكم    ، أتسبون 

 لئن فعلتم لقد كفرتم.   فتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟

 ۈ ۆ ۆ ۇژ:  قال اهلل تعالى  ،ليست أمنا فقد كفرتم  :فإن قلتم

بمخرج، ،  [6األحزاب:]  ژۋ ۋ ۈٴۇ منها  فأتوا  ضاللتين،  بين  فأنتم 

 . !خرى؟ه األأخرجت من هذ

 اللهم نعم.  قالوا:

المؤمنينقلت:   أمير  من  نفسه  محا  إنه  قولكم  اهلل    ، وأما  رسول  فإن 

   قريًش كتابً دعا  وبينهم  بينه  يكتب  أن  على  الحديبية  يوم  فقال:    ،ا ا 

عليه    :اكتب» قاضى  ما  اَّللهذا  رسول  أنك   ، «محمد  نعلم  كنا  لو  واهلل  فقالوا: 

و البيت  ما صددناك عن  اهلل  قارسول  بن  ال  اكتب محمد  ،  اهلل عبد تلناك، ولكن 
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،  (1) «اَّلل عبدواَّلل إين لرسول اَّلل وإن كذبتموين، يا علي اكتب محمد بن  »فقال:  

اهلل   علي  خير    فرسول  نفسه  ،من  محا  ذلك   ،وقد  محوه  يكن  ولم 

 . النبوة، أخرجت من هذه األخرى؟ من ا  محوً 

 اللهم نعم.  قالوا:

قتلهم المهاجرون    ،تلوا على ضاللتهمفق   ،مفرجع منهم ألفان وبقي سائره

 . (واألنصار

 فانظر كيف فعل الجهل هبؤالء.  قلت:

 أنواع النفاق

 (:134فائدة )

القيم ابن  اعتقاد)  :(2) قال  نفاق  نفاقان:  عمل  ، النفاق  فنفاق    ، ونفاق 

القرآن  :اداالعتق يف  المنافقين  على  اهلل  أنكره  الذي  الدرك    ،هو  لهم  وأوجب 

الن من  كقوله  و،  ار األسفل  العمل  الصحيح:    نفاق  الحديث  آية » يف 

 .(3) «وإذا ائتمن خان ،وإذا وعد أخلف ،إذا حدث كذب :المنافق ثالث

أيًض  الصحيح  منافقً »ا:  ويف  كان  فيه  كن  من  خالًص أربع  فيه    ،اا  كانت  ومن 

خ خصل فيه  كانت  منهن  كذبة  حدث  إذا  يدعها:  حتى  النفاق  من  وإذا   ،صلة 

 .(4) «نوإذا ائتمن خا ،رصم فجوإذا خا ،عاهد غدر

ولكن إذا استحكم وكمل فقد    ،فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل اإليمان 

 
 (، عن املسور بن خمرمة. 2731أخرجه البخاري ) (1)

 (.60ينظر: الصالة وحكم تاركها )ص (2)

 (، عن أيب هريرة.59(، ومسلم )33أخرجه البخاري ) (3)

 بن عمرو.  اهلل دعبعن (، 58(، ومسلم )34أخرجه البخاري ) (4)
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بالكلية اإلسالم  عن  صاحبه  وصام  ،ينسلخ  صلى  مسلم  ،وإن  أنه  فإن    ،وزعم 

فإذا كملت يف العبد ولم يكن له ما ينهاه   ،هذه الخالل   اإليمان ينهى المؤمن عن

 . ( اا خالًص منافقً إال   يكون فهذا ال ، عن شيء منها

 الفاسق معنى

 (: 135فائدة )

العثيمين: بن صالح  محمد  الشيخ  ولم  )  قال  كبيرة  فعل  الذي  هو  الفاسق: 

 . (يتب منها، وكذلك من أصر على فعل صغيرة أو صغائر

 ما هو الفاسق؟  البسام: اَّلل عبدوسئل الشيخ  

   الفاسق: من ارتكب كبيرة، وكذلك من أصر  على صغيرة.فقال: 

 اع الفسوقأنو

 (: 136فائدة )

القيم: ابن  مطلق،  )  قال  مفرد  نوعان:  اهلل  كتاب  يف  فهو  الفسوق:  وأما 

 ومقرون بالعصيان. 

أيًض  نوعان  يخرج  والمفرد  ال  وفسوق  اإلسالم،  يخرج عن  كفر،  فسوق  ا: 

 . معن اإلسال

تعالى كقوله   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ:  فالمقرون 

 .[ 7الحجرات:] ژک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ

 ڱ ڱ ڱ ڳژ  :كقوله تعالى   ،الذي هو فسوق كفرمفرد  وال

،  [27-26البقرة:]  ژہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ

وقوله    ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھژ:  اآلية، 
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 وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ېژ  وقوله:،  [99البقرة:]  ژڭ

 اآلية، فهذا كله فسوق كفر.، [20ة:السجد] ژۆئ ۇئ ۇئ

 فسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد. و

عصيان  قرون  فالم هو  والعصيان:  عنه،  اهلل  هنى  ما  ارتكاب  هو  بالعصيان: 

تعالى  اهلل  قال  كما  موسى  ،  [6التحريم:]  ژەئ ەئ ائ ائ ىژ:  أمره،  وقال 

هارون    گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژ:  ألخيه 

 شاعر: وقال ال .[93-92طه:] ژگ

 ا جازم     ا فعص     يتنيأمرت     ك أم     رً 

 

 افأص   بحت مس   لوب اإلم   ارة نادم   ً  

 

 

ب أخص  كثيرً ارتكافالفسق  عليه  يطلق  ولهذا  النهي،  تعالى ب  كقوله    : ا، 

 . [ 282البقرة:] ژېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئژ

والمعصية أخص بمخالفة األمر كما تقدم، ويطلق كل منهما على صاحبه،  

تعالى فسمى  ،  [50:الكهف]  ژھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻژ:  كقوله 

فسقً  لألمر  وقالمخالفته  ارتكابه ،  [121طه:]  ژڭ ڭ ڭ ۓژ:  ا،  فسمى 

، فهذا عند اإلفراد، فإذا اقرتنا كان أحدهما لمخالفة األمر، واآلخر معصية للنهي  

 لمخالفة النهي. 

الفسوق   من  التوبة  تصح  وبتحقيقها  األمرين،  مجموع  اتقاء  والتقوى 

على نور من اهلل، يرجو ثواب اهلل، ويرتك    ،والعصيان، بأن يعمل العبد بطاعة اهلل 

 هلل. قاب امعصية اهلل، على نور من اهلل، يخاف ع 

  ، وفسق االعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون باهلل ورسوله واليوم اآلخر 

ا مما أثبت اهلل  ويحرمون ما حرم اهلل، ويوجبون ما أوجب اهلل، ولكن ينفون كثيرً 

جهاًل  وتأوياًل ورسوله،  و  ورسوله  دً تقلي ،  اهلل  يثبته  لم  ما  ويثبتون  للشيوخ،  ا 
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المارقة  كذلك. الروافض، والقدرية، والمعتزلة،  ، وكث وهؤالء كالخوارج  ير من 

 وكثير من الجهمية الذين ليسوا غالة يف التجهم. 

اإلسالم   يف  للطائفتين  ليس  الرافضة،  فكغالة  الجهمية  غالية  وأما 

 . (1)(نصيب

 عدل اهلل

 (: 137فائدة )

 ،إال لو كان عندك علم كعلمه  ، تستطيع أن تؤمن بعدل اهلل بعقلك وحده   ن ل 

وخرق    ،من قتل الغالم   : ويف قصة الخضر مع موسى  بالقرآن. ه هو  أو تصدق خرب 

ما يدل على ذلك، فالعقول وحدها ال تدرك حقيقة العدل  ، وإقامة الجدار ، السفينة

 يف كتاب اهلل من ذلك.اإللهي، بل البد من اإليمان بالغيب وتصديق ما جاء 

 جناة املؤمنني

 (: 138فائدة )

ويرثون    ،ويدخلون الجنة برحمة اهلل  ،فو اهلل إن المؤمنين ينجون من النار بع

 منازل الكفار يف الجنة بسبب أعمالهم. 

 حكم من يطوف حول القبور ويذبح للموتى

 (: 139فائدة )

العثيمين: صالح  بن  محمد  الشيخ  الذين    وسئل  المسلمون  يطوفون  هل 

 ذبحون للموتى، ويتربكون هبا، يحكم بكفرهم؟ بالقبور، وي

بكف)   فقال: يحكم  فأصروا،  رهم؛  ال  لهم  وشرح  ُوضح  قد  كان  إذا  إال 

 . (وقالوا: وجدنا آباءنا على ذلك

 
 (.1/367سالكني )ينظر: مدارج ال (1)
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 يف جلة البحر

 (:140فائدة )

على لوح يف عرض البحر بأفقر إلى اهلل منك    جل  رَ واهلل ما  )  :ةبن قداماقال  

 . ( هلكوأنت يف أ

ولقد شاهدت من شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهلل روحه  )  قال ابن القيم:و

ا: ما لي شيء، وال مني شيء،  ا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرً رً لك أممن ذ

 ا ما يتمثل هبذا البيت: شيء، وكان كثيرً  وال يف 

 ك      ديدي واب      ن الم  ك        أن      ا الم  

 

 وهك       ذا ك       ان أب       ي وج       دي 

أثني  إذا  وجهه   وكان  يف  كل    عليه  إسالمي  أجدد  اآلن  إلى  إين  واهلل  يقول: 

 ا. يدً ا جمً وقت، وما أسلمت بعد إسال

وبعث إلي يف آخر عمره قاعدة يف التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه  

 :(1) من نظمه 

 أن      ا الفقي      ر إل      ى رب البري      ات

 

 يف مجم   وع ح   اَّلتي كين  ي  س     ن   ا الم  أ 

 أن   ا الظل   وم لنفس   ي وه   ي ظ   المتي 

 

 إن يأتن    ا م    ن عن    ده ي    أتي والخي    ر   

 

 

 منفع    ة   َّل أس    تطيع لنفس    ي جل    ب  

 

 اتالمض  را  دف  ع  س ل  ي وَّل ع  ن ال  نف 

 ي    دبرين ىه م    ولً ول    يس ل    ي دون       

 

 إذا حاط     ت خطيئ     اتي وَّل ش     فيعٌ  

 م     ن ال     رحمن خالقن     ا إَّل ب     إذن   

 

 إل  ى الش  فيع كم  ا ق  د ج  اء يف اآلي  اِت  

 ا دون    ه أب    داولس    ت أمل    ك ش    يئً  

 

 اتأن      ا يف بع        ذرا  ك  وَّل ش      ري 

 ب     ه ل     ه ك     ي يس     تعين   وَّل ظهي     ر   

 

 الوَّلي     اِت  كم     ا يك     ون ألرب     اِب  

  
 (.1/521ينظر: مدارج السالكني ) (1)
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 أب   دا َّلزمٌ  ذات   الفق   ر ل   ي وص   ف  و

 

 ل   ه ذات   ي كم   ا الغن   ى أب   دا وص   ٌف  

 ه  مالخل  ق أجمعِ  وه  ذه الح  ال ح  ال   

 

 آت      ي ل      ه وكله      م عن      ده عب      ٌد  

 هفم   ن بغ   ى مطلب   ا م   ن غي   ر خالق   ِ  

 

 الع  اتي  الظل  وم المش  رك  فهو الجه  ول   

 هالك    ون أجمع    ِ  والحم    د َّلل م    لء   

 

 ي  أتيق  د  م  ا ك  ان من  ه وم  ا م  ن بع  د   

 فة اهللمعر 

 (:141فائدة )

بالفطرة، والعقل غ سلمت من االنحراف دلت    اإذ  ،ةزيراإلنسان يعرف اهلل 

 على اهلل. 

 املادة ال تفنى وال تستحدث

 (:142فائدة )

نظر العدم،  توجد من  تفنى وال  المادة ال  قال  ا وعقاًل باطلة شرعً ية  نظرية   ،

أثبت  ،  [88القصص:]  ژں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ  تعالى:  وقد 

 . الحديث أن الكون حادث، وأنه يف طريقه إلى الفناء العلم 

 اجلوهر والعرض

 (:143فائدة )

األغيار عليه  تطرأ  ال  الذي  هو  عليه  ،  الجوهر  تطرأ  الذي  فهو  العرض  أما 

المتكاألحوال تقسيمات  بحسب  وهذا  لهما    ، لمين،  ليس  حادثة  ألفاظ  وهي 

 أصل يف الكتاب والسنة، وال عند سلف األمة. 

ش  اإل قال  تيميةيخ  ابن  االصطالح  )  :(1)سالم  يف  والعرض  الجوهر  لفظ 

 
 (.4/381ينظر: بيان تلبيس اجلهمية ) (1)
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بل   ،الشريعة   كما أنه ليس إثباهتما من  ،الخاص ليس نفيهما عن اهلل من الشريعة

بنفيها  تكلم  من  على  أنكروا  وأئمتها  األمة  أ  ،سلف  بإثباهتا نكروا  كما    ،التكلم 

لهما أصل ليس    فليس ألحد أن ينفي هبذين اللفظين اللذين   ،وعدوا ذلك بدعة 

إذ الحجج    ،إال بحجة منفصلة غير هذا اللفظ   ،ال يف نص وال يف إجماع وال أثر

وهو    ،عمن يجب اتباع قوله  التي يستدل فيها باللفظ البد أن يكون لفظها منقواًل 

وال    ، فكيف باللفظ الذي ال ينقل عن إمام يف الدين  ،جماعالكتاب والسنة أو اإل

 (. أحد من سلف األمة

من  )  :(1) وقال  فيه  ما  لمجرد  الكالم  يذموا  لم  واألئمة  فالسلف 

كلفظ الجوهر، والعرض، والجسم وغير ذلك، بل ألن    ، االصطالحات المولدة

من   فيها  العبارات  هبذه  عنها  يعربون  التي  المذموم  ال المعاين  األدلة  باطل  يف 

نفي  معان مجملة يف ال  علىحكام ما يجب النهي عنه، الشتمال هذه األلفاظ  واأل

اإلثبات، كما قال اإلمام أحمد يف وصفه ألهل البدع: هم مختلفون يف الكتاب،  و

يتكلمون بالمتشابه من الكالم،  ،  مفارقة الكتاب   علىمخالفون للكتاب، متفقون  

 يهم. ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عل

ا  التي يقصدوهنا بأمثال هذه  المعاين  زنت بالكتاب  لعبارات، ووُ فإذا عرفت 

الباطل الذي نفاه   ىحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة، وينفب-نة  والس 

والسنة األهواء  -الكتاب  أهل  سلكه  ما  بخالف  الحق،  هو  ذلك  من    كان 

من غير بيان التفصيل   ، المسائليف الوسائل و  ا وإثباتً   اهبذه األلفاظ نفيً   ين المتكلم

 الشبه. ارات والتقسيم، الذي هو من الصراط المستقيم، وهذا من مث

، وال أحد من الصحابة والتابعين،  فإنه ال يوجد يف كالم النبي  

 
 (.1/45ينظر: درء تعارض العقل والنقل ) (1)
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وال أحد من األئمة المتبوعين: أنه علق بما سمي لفظ الجوهر والجسم والتحيز  

 . (ال المسائل، ال الدالئل ومن أصول الدين   اض ونحو ذلك شيئً والعرَ 

 ِحَكم اهلل

 (:144فائدة )

تعالى   يقولون: هلل  الحيوان حكم عظيمةفيما  الجمهور  من  له    ،يخلقه  كما 

 ونحن ال نحصي حكمته يف الثواب والعوض.  ،حكمة يف غير هذا 

 فالن جمبول

 (:145فائدة )

 اهلل يجبل وال يجرب. 

بن    الرحمن عبدلثوري وان ا وسفيذكر ابن القيم كراهية السلف كاألوزاعي  

عي والزبيدي:  ألوزا قال ا )  : (1) وقال  ،للفظ الجرب   مهدي واإلمام أحمد وغيرهم

جرب لفظ  والسنة  الكتاب  يف  الجرب   ، ليس  بلفظ  السنة  جاءت  يف   ،وإنما  كما 

لقين يحبهما  إن فيك خ  »   :قال ألشج عبد القيس   الصحيح أن النبي  

هبأخلقين    :فقال   «واألناة  ،الحلم  :اَّلل عليهماتخلقت  جبلت  أم  بل  »فقال:    ؟ما 

   .(2)ا يحبعلى مفقال الحمد هلل الذي جبلني  «، جبلت عليهما

وهما من األفعال    ،أن اهلل جبله على الحلم واألناة  فأخرب النبي  

ومنها    ،فإن من األخالق ما هو كسبي  ،وإن كانا خلقين قائمين بالعبد   ، االختيارية

الكسب تحت  يدخل  ال  عليهما وعان  والن  ،ما  العبد  اهلل  جبل  سبحانه    ،قد  وهو 

 
 (.129ينظر: شفاء العليل )ص (1)

عن جدها ،  بنت الوازع بن زارع أبان  أم  (، عن  5225(، وأبو داود )39/490)  مسندهأخرجه أمحد يف    (2)

 (، عن ابن عباس.17وأخرجه مسلم خمترًصا دون موضع الشاهد ). زارع
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عبدَ حي جبل  ما  األخ ب  محاسن  من  عليه  من    ، القه  عليه  جبله  ما  ويكره 

بجبله   ،مساويها  مكروه  ،فكالهما  وهذا  له  محبوب  جربيل   ،وهذا  أن  كما 

له مخلوق  عليه  اهلل  له  ،صلوات  مخلوق  اهلل  لعائن  عليه  وجربيل   ،وإبليس 

 . س أبغض خلقه إليهبليوإ ، محبوب له مصطفى عنده

لفظ مجمل  الجرب  لفظ  أن  ذلك  يوضح  يقال   ، ومما  األ  :فإنه  ابأجرب  نته  ب 

النكاح البيع   ،على  على  الرجل  الحاكم  الجرب  .وجرب  هذا  عليه  :ومعنى    ،أكرهه 

محبًّ  أنه جعله  معناه  راضيً ليس  لذلك  مختارً ا  به  لها  فعل   ،ا  إذا خلق  تعالى  واهلل 

فإطالق لفظ الجرب    ،ا لعدمها به كارهً ا إليقاعه راضيً ختارً ا له مجعله محبًّ   ،العبد 

فإن اهلل سبحانه أجل وأعز من أن يجرب عبده بذلك   ،عنىا ومعلى ذلك فاسد لفظً 

 . ( المعنى

 ***** 
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 خامًسا: قبسات من:

 النية وقبول العمل

 النية بني العادة والعبادة

 (:146فائدة )

 بين العادة والعبادة.تعريف النية عند الفقهاء هو ما يفرق 

 ولتوضيح ذلك نذكر تعريف النية اللغوي واالصطالحي: 

غير    ة:اللغ  النية يف من  عليه،  فعل شيء وعزمه  القلب  اعتقاد  القصد، وهو 

تردد، قال األزهري: يقال: نواك اهلل، أي: حفظك، وتقول العرب: نواك اهلل، أي:  

 صحبك اهلل يف سفرك وحفظك. 

اَّلصطالح: يف  ا عز  النية  تطوًعا؛  م  أو  كانت  فرًضا  العبادة  فعل  على  لقلب 

يقصد بأن  تعالى،  اهلل  إلى  تصنع بعمل  تقرًبا  من  آخر؛  شيء  دون  تعالى  اهلل  ه 

الناس، أو محبة مدح منهم، أو نحوه، وهذا    لمخلوق، أو اكتساب محمدة عند 

 هو اإلخالص. 

العالمة   الشيخ  ي  :(1) السعدي   الرحمن عبد قال  التي  النية  أن  تكلم  )اعلم 

 عان: عليها العلماء نو 

 خال منه؛ بأن   عماًل نية المعمول له: فهو اإلخالص الذي ال يقبل اهلل  أوًَّل:

 يقصد العبد بعمله رضوان اهلل وثوابه. 

 وضده: العمل لغير اهلل، أو اإلشراك به يف العمل بالرياء. 

 
 (.6/44ينظر: مجموع مؤلفات الشيخ السعدي ) (1)
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الحقائ أهل  به  يتوسع  وإنما  عليه،  بالكالم  الفقهاء  يتوسع  ال  النوع  ق  وهذا 

 وأعمال القلوب. 

 نية نفس العمل، فهذا له مرتبتان:  الثاين:

 ادة عن العبادة. ز العتميي المرتبة األولى:

غسل األعضاء والبدن تارة يقع عبادة يف الوضوء والغسل، وتارة    :ألنه مثاًل 

عادة   وليقع  عن  ال لتنظيف  يمسك  تارة  الصيام:  مثاًل  وكذلك  ونحوها،  تربيد 

بد يف هذه المرتبة من نية    فال،  م، وتارة من دون نية ة الصوله بني المفطرات يومه ك

 العادة. ز عن العبادة؛ ألجل أن تتمي

 إذا نوى العبادة، فال يخلو:  المرتبة الثانية:

يكفي فيه: نية    إما أن تكون مطلقة كالصالة المطلقة، والصوم المطلق؛ فهذا

بد    راتبة، والوتر؛ فال وإما أن تكون مقيدة كصالة الفرض، وال،  مطلق تلك العبادة

 عض. مع ذلك من نية ذلك العين؛ ألجل تمييز العبادات بعضها عن ب

العادات:  إ عن  العبادات  تمييز  الفقهاء:  عند  النية  فائدة  أن  اآلن  عرفنا  ًذا 

 وتمييز العبادات بعضها عن بعض. 

 . (وتحصيلها فهذه ضوابط يف النية، نافعة مغنية عن تطويل البحث يف النية 

 النيةأهمية 

 (:147فائدة )

بير  عمل كالنية، ورب    تعظمه رب عمل صغير  )  :(1) بن المبارك  اَّلل عبد قال  

 . ( تصغره النية

 
 (. 4/353(، والغزالي يف إحياء علوم الدين )1/71أورده ابن رجب يف جامع العلوم والحكم )( 1)
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الدرداء: أبو  وفطرهم )  وقال  األكياس  نوم  حبذا  قيام    كيف   ،يا  به  يغبنون 

والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من    ،همالحمقى وصومَ 

 (. المغرتين

ا  اإلمام  تعليقال  القيم  الدرداء:  (1) ًقابن  أبي  قول  جواهر  )  على  من  وهذا 

وأدلِّ  كمالكالم  على  فقه  الصحابةال  خير ،  ه  كل  يف  بعدهم  من  على  وتقدمهم 

 . 

ببدنه ال  وهمته  بقلبه  اهلل  إلى  السير  منازل  يقطع  إنما  العبد  أن    ، فاعلم 

 ٹ ٹژ:  قال تعالى   ،والتقوى يف الحقيقة تقوى القلوب ال تقوى الجوارح

 ى ې ې ېژ:  وقال[،  32الحج:]  ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

النب  [،37الحج:]  ژوئ ەئ ەئ ائ ائ ى :  ي  وقال 

 .(2) وأشار إلى صدره «،التقو  ههنا»

القصد  وتجريد  الهمة  وعلو  العزيمة  بصحة  المسافة  من  يقطع  فالكيس 

أضعاَف  القليل  العمل  مع  النية  ذلك  أضعاَف   وصحة  من  الفارغ  يقطعه  مع   ، ما 

، وتطيب السير   ، تذهب المشقة   فإن العزيمة والمحبةَ   ، والسفر الشاق   التعب الكثير 

ا والتقدم والسبق   فيتقدم   ، هلل سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمةإلى 

فإن ساواه يف همته تقدم  ،الكثير بمراحل  العمل   صاحب الهمة مع سكونه صاحَب 

 .اإلسالم واإلحسانوهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه    ، عليه بعمله

اهلل  رسول  هدي  الهدي  موفيً   ،   فأكمل  منهما  وكان  واحد  كل  ا 

 
 (. 141ص)ينظر: الفوائد  (1)

 (، عن أبي هريرة.2564سلم )رجه مأخ( 2)
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اهلل فك   ، ه حق   مع  وأحواله  وإرادته  كماله  مع  قدماه   ، ان  ترم  حتى  ويصوم    ، ( 1) يقوم 

وال    ، وال يحتجب عنهم   ه ويخالط أصحاب  ، ويجاهد يف سبيل اهلل  ، حتى يقال ال يفطر 

 . ها قوى البشر الواردات التي تعجز عن حمل   ا من النوافل واألوراد لتلك يرتك شيئً 

بشرا  يقوموا  أن  عباده  أمر  تعالى  اإل واهلل  وحقائق  ئع  ظواهرهم  على  سالم 

بواطنهم على  واحدً   ،اإليمان  يقبل  وقرينهوال  بصاحبه  إال  منهما  المسند    ،ا  ويف 

عالنية»  :ا مرفوعً  القلب  ،اإلسالم  يف  ينفذ    ،(2) «واإليمان  ال  ظاهر  إسالم  فكل 

الباصاحب اإليمان  حقيقة  إلى  منه  من  ه  شيء  معه  يكون  حتى  بنافع  فليس  طنة 

الباطن الظاهرة ال    وكل  ،اإليمان  بشرائع اإلسالم  باطنة ال يقوم صاحبها  حقيقة 

  ، فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد باألمر  ،تنفع ولو كانت ما كانت

النار  ليس يف بظواهر اإلسالم و كما أنه لو قام    ،وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من 

 (. باطنه حقيقة اإليمان لم ينجه من النار 

 الرجوع يف النية

 (:148ة )فائد

 النية ال تعود بأثر رجعي. 

 شروط قبول العمل

 (:149فائدة )

 العمل الحق المقبول يجب أن يتوفر فيه شرطان، هما: 

 أن يكون خالًصا هلل.  األول:

 
 (، عن المغيرة بن شعبة. 2819ومسلم ) ،(1130ه البخاري )أخرج( 1)

 (، عن أنس، وفيه ضعف. 12381) أخرجه أحمد يف مسنده (2)
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 . فى  أن يكون صواًبا على هنج المصط الثاين:

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ  قال الفضيل بن عياض يف قول اهلل تعالى: 

ال أح)  :[2]الملك:  ژٿ ٺ وما  عمل:  سن  علي  أبا  يا  قالوا:  وأصوبه،  أخلصه 

وأصوبه؟، قال: أخلصه: أن يكون خالًصا لوجه اهلل، وأصوبه: أن يكون    أخلصه

ا لم ُيقبل،  صواًبا على سنة رسول اهلل، فإن العمل إذا كان خالًصا ولم يكن صوابً 

 .(1) اًبا(ا صووإذا كان صواًبا ولم يكن خالًصا لم ُيقبل، وإنما ُيقبل إذا كان خالًص 

 قال أبو الشمقمق يف ديوانه:

 َّل يقب        ل  اَّلل إَّل  ك        لا ص        الحة  
 

ور    ر  ب     جا بي   ت  اَّلل م  ن  ح      م   ا ك   ل  م    
 

 العمل من أجل الناس

 (: 150فائدة )

عياض بن  الفضيل  القاضي  رياء،  )  :(2)قال  الناس  أجل  من  العمل  َتْرك 

، واإلخالُص أن يعافي َك   .  منهما( اهللوالعمل من أجل الناس شرك 

 . (أن يعمل ولكن يكون العمل خالًصا لوجه اهلل) وقصده:

 النية روح العمل ولبه

 (: 151فائدة )

القيم  ابن  (3) قال 
تابع  )  : وهو  وقوامه،  ولبه  العمل  روح  يصح    فالنية    لها 

 
(1)  ( القيم  ابن  السالكين،  نعيم األصبهاين )2/89ينظر: مدارج  أبي  (، وتفسير  8/95(، وحلية األولياء، 

 (.76، ابن تيمية )صبودية(، والع8/176البغوي )

 (. 2/91قيم )الالسالكين، ابن  ينظر: مدارج (2)

 (.3/91ينظر: إعالم الموقعين )( 3)
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والنبي  ويف ها  ت  بصح   بفسادها،  كفَ   سد  كلمتين  قال  وشفَ قد    ،تا تا 

العلم كنوز  ما  »  قوله: وهما    ، وتحتهما  امرئ  لكل  وإنما  بالنيات،  األعمال  إنما 

 .(1) «نو 

فبين يف الجملة األولى أن العمل ال يقع إال بالنية، ولهذا ال يكون عمل إال  

وهذا يعم    ،عمله إال ما نواهبنية، ثم بين يف الجملة الثانية أن العامل ليس له من  

 . عالواألف العبادات والمعامالت واأليمان والنذور وسائر العقود 

وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا، وال يعصمه من  

التحليل كان محلاًل  النكاح  بعقد  نوى  وأن من  البيع،  يخرجه  ذلك صورة  ، وال 

 . نوى ذلكمن ذلك صورة عقد النكاح؛ ألنه قد 

ل» نو    امرئ  كل  وإنما  والثانية  «ما  بالوجدان،  معلومة  األولى  فالمقدمة  ؛ 

بالعصر  معلوم  نوى  فإذا  هذا  وعلى  بالنص،  نواه،    ة  ما  له  كان  الخمر  حصول 

كان    ،ولذلك استحق اللعنة، وإذا نوى بالفعل التحيل على ما حرمه اهلل ورسوله

يف تحصيله، وال فرق يف التحيل على  له ما نواه؛ فإنه قصد المحرم وفعل مقدوره  

عل ذريعة له،  يره إذا ُج وع لغلفعل الموضوع له وبين الفعل الموض المحرم بين ا

 . ال يف عقل وال يف شرع

منه يؤذيه وحماه  المريض عما  الطبيب  لو هنى  تناوله   ،ولهذا    ، فتحيل على 

تحيلوا على فعل   عنه، ولهذا مسخ اهلل اليهود قردة لما   ي ه لنفس ما نُ متناواًل   د  عُ 

يع ولم  اهلل،  إظهارُ ما حرمه  ت  الفعل    صمهم من عقوبته  لما  إلى    وسلوا المباح  به 

توسلوا   لما  ثمارها  بأن حرمهم  الجنة  أصحاب  عاقب  ولهذا  محارمه،  ارتكاب 

 
 (، عن عمر بن الخطاب.1أخرجه البخاري ) (1)
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أكلوا  بجذاذ   لما  اليهود  لعن  ولهذا  المساكين،  نصيب  إسقاط  إلى  مصبحين  ها 

ولم   أكله،  عليهم  اهلل  حرم  ما  البيع يعصثمن  بصورة  ذلك  إلى  التوسل  ،  مهم 

الشحوأيًض  اسم  إزالة  ينفعهم  لم  اليهود  فإن  عن ا  بإذابتهاوم  اإلذابة   ، ها  بعد  فإهنا 

االسم بإزالة    ،يفارقها  استحاللها  على  تحيلوا  فلما  الودك،  اسم  إلى  وتنتقل 

 . (االسم لم ينفعهم ذلك

 إبطال النية

 (: 152فائدة )

الشيخ   فضيلة  بتاريخ:  لبا  اَّلل عبدقال  المكي  الحرم  يف  درسه  يف  سام 

  فراغ من العبادة، فلو نوى إبطاَل عد الال أثر له ب  إبطال النية  )  :(ه 11/2/1418)

النية بعد الفراغ من الوضوء فال يتمكن من ذلك، كذلك لو نوى إلغاء صالة أو  

 . (عبادة بعد أدائها ال يصح  

 ***** 
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 سادًسا: قبسات من:

 ومكانتهم  العلم وفضله وأهله

 تعريف العلم وحكمه

 (: 153فائدة )

لغة: بشي  العلم  الجزم  وهو  الجهل،  له  نقيض  يدلل    ،واقعء  أن  ويستطيع 

 . عليه

 . إدراك الشيء على ما هو عليه إدراًكا جازًما ويعرف أيًضا بأنه:

بأنه: أيًضا  أمر   ويعرف  على  بأمر  الذهن  مطابًقا    ،حكم  جازًما  حكًما 

 لموجب. 

 عض أهل العلم: هو المعرفة وهو ضد الجهل. قال بفقد   واصطالًحا:

من البينات    ،  رسوله   علىهو علم ما أنزل اهلل   والعلم الشرعي:

 والهدى. 

العثيمين صالح  بن  محمد  الشيخ  فرض    :(1)يقول  الشرعي  العلم  )طلب 

العلم   ،كفاية  طلب  يكون  وقد  سنة،  اآلخرين  يف حق  يكفي صار  من  به  قام  إذا 

 . فرض عين :أي ،عينًا  واجًبا على اإلنسان 

لقيام هبا،  ريد ا: أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها أو معاملة يوضابطه

وكيف يقوم   ، فإنه يجب عليه يف هذه الحال أن يعرف كيف يتعبد هلل هبذه العبادة

أن   العلم  لطالب  وينبغي  كفاية،  ففرض  العلم  من  ذلك  عدا  وما  المعاملة،  هبذه 

 
 (.1/1ينظر: كتاب العلم، ابن عثيمين )  (1)
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ليحصل له ثواب فاعل الفرض مع    ؛ فرض كفاية حال طلبهيشعر نفسه أنه قائم ب

 التحصيل العلمي. 

طلب أن  سبيل  العل  وال شك  يف  الجهاد  من  هو  بل  األعمال؛  أفضل  من  م 

هذا وقتنا  يف  سيما  وال  اإلسالمي    ،اهلل؛  المجتمع  يف  تظهر  البدع  بدأت  حين 

، وبدأ الجدل  وتنتشر وتكثر، وبدأ الجهل الكثير ممن يتطلع إلى اإلفتاء بغير علم 

أن يحرص   الشباب  ُتحتم على  كلها  أمور  ثالثة  فهذه  الناس،  من  كثير  على  من 

 لب العلم(. ط

 فضل طلب العلم

 (:154فائدة )

 : (1) أقوااًل كثيرة للسلف يف فضل طلب العلم منها  اإلمام النووي ذكر

معاذ   -1 قال: عن  العلم  ،  خشية  ،تعلموا  هلل  تعلمه  وطلبه    ،فإن 

وبذله    ،وتعليمه من ال يعلمه صدقة   ، والبحث عنه جهاد  ، تسبيحومذاكرته    ، عبادة

 . قربة ألهله

أبو   -2 العلما  :الخوَّلين مسلم  وقال  يف  مثل  النجوم  مثل  األرض  يف  ء 

 . واذا خفيت عليهم تحيروا  ،إذا بدت للناس اهتدوا هبا ،  السماء

 . ا يف ملكوت السمواتعالم عامل بعلمه يدعى كبيرً : وعن الفضيل قال  -3

 . كالسراج من مر به اقتبسالم  الع :وقيل -4

يحرسك   :وقيل -5 المال   ،العلم  تحرس  عنك  ،وأنت  يدفع    وأنت   ،وهو 

 . تدفع عن المال 

 
 (.1/21ينظر: المجموع للنووي ) (1)
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الجهل  :وقيل -6 من  القلوب  حياة  الظلم  ، العلم  يف  البصائر  به    ، ومصباح 

األبرار منازل  األخيار   ، تبلغ  على    ،ودرجات  ترجح  ومدارسته  فيه  والتفكر 

 .مكرم ل  وصاحبه مبج   ،الصالة

 . طلب العلم أفضل من صالة النافلة : ال الشافعيقو -7

 . لمب العليس بعد الفرائض أفضل من طل :وقال  -8

 . ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم  ،من أراد الدنيا فعليه بالعلم  :وقال  -9

فال يكن بينك وبينه معرفة وال    ، من ال يحب العلم فال خير فيه  :وقال  -10

 . صداقة 

 . العلم مروءة من ال مروءة له :وقال  -11

 . ان لم تكن الفقهاء العاملون أولياء اهلل فليس هلل ولي  :وقال  -12

 . ه من الفقهاء لخالق  ما أحد أورع   :وقال  -13

عظُ   :وقال  -14 القرآن  تعلم  قيمتهمن  نبُ   ، مت  الفقه  يف  نظر  قدره ومن    ، ل 

رق   اللغة  يف  نظر  رأيه   ،هطبعُ   ومن  جزل  الحساب  يف  نظر  كتب    ،ومن  ومن 

 . (ه لم ينفعه علمهومن لم يصن نفس ،الحديث قويت حجته

ن  فضل موالحاصل أهنم متفقون على أن االشتغال بالعلم أثم قال النووي:  

والتسبيح والصالة  الصوم  بنوافل  عبادات    ،االشتغال  نوافل  من  ذلك  ونحو 

   :ومن دَّلئله سو  ما سبق . البدن

 . به والنوافل المذكورة مختصة   ،ه والمسلمينصاحبَ  أن نفع العلم يعم   -1

 . وال ينعكس ، فغيره من العبادات مفتقر إليه ،مصحح   وألن العلم  -2

 . صف المتعبدون بذلكال يوألن العلماء ورثة األنبياء وو -3
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للعالم  -4 تابع  العابد  به  ،وألن  عبادته  ، مقتد  يف  له  واجب    ،وغيرها  مقلد 

 . وال ينعكس ،عليه طاعته 

صاحبه  -5 بعد  وأثره  فائدته  تبقى  العلم  بموت    ،وألن  تنقطع  والنوافل 

 صاحبها. 

 وألن العلم صفة هلل تعالى.  -6

أفضل من    فكان   ،العلم الذي كالمنا فيه  :أعني   ،وألن العلم فرض كفاية  -7

الغياثي  ،النافلة فرض الكفاية أفضل من فرض   :وقد قال إمام الحرمين يف كتابه 

األمة   ،العين  مسد  يسد  فاعله  إن  حيث  األمة   ،من  عن  الحرج  وفرض   ،ويسقط 

 (. فيقوباهلل التو ، العين قاصر عليه

القيم ابن  اهلل سبحانه جعل صيدَ إ )  :(1) وقال  ميتةً   ن  الجاهل  يحرم    الكلب 

المعلمو  ،ها كلأ الكلب  العلميًض أوهذا    ،أباح صيد  إال  أ  ؛ ا من شرف  يباح  نه ال 

فدل على شرف   ، كل صيدهأ ما الكلب الجاهل فال يحل  أو   ،صيد الكلب العالم 

وفضله تعالى  ،العلم  اهلل   ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گژ  : قال 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

مزي ،  [ 4المائدة:]  ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ےۓ العولوال  والتعليم  ة  لم 

 (. وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء

 العلم الشرعي

 (: 155فائدة )

 هو معرفة الهدى بدليلة.  العلم الشرعي:

 
 (.1/55ينظر: مفتاح دار السعادة ) (1)
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 أقسام العلم الشرعي:و

وصفاته.   -1 اهلل  بأسماء  وهنيه.علال  -2  العلم  بأمره  باألمور    -3  م  العلم 

 المغيبة. 

 العلم واجلهل

 (: 156فائدة )

أبو   بريدة  داود  روى  النبي  عن  سمعت  قال:   ،   :يقول

 . (1) «إن من البيان لسحًرا، وإن من الشعر حكًما، وإن من العلم جهاًل »

الوهاب عبد  بن  محمد  المجدد  الشيخ  قوله:  (2) قال  على  من  و»  تعليًقا  إن 

)أي: من بعض العلم ما العلم به جهل، والجهل به هو العلم، فإن    «:هاًل العلم ج

علمه   أعلم   من(3) اللعين اهلل  أن  مع  آدم؛  يعرفها  ال  التي  الحيل  بأنواع  الخلق 

إن الفاجر  ها، فكان ذلك العلم من إبليس هو الجهل، ويف الحديث: »األسماء كل  

 . (4) «خب لئيم، وإن المؤمن غر كريم

 
)خرجه  أ  (1) داود  وإسنا 5012أبو  اللفظ،  هبذا  السنة   ،ده ضعيف(،  تحقيق شرح  يف  األرناؤوط  قال  كما 

(12/365( رواه    (.3393(  ما  لها  يشهد  األولى،  البخاري   اهلل عبدوالجملة  أخرجه  عمر،  بن 

(، وأبو داود  2761)  مسندهوالجملة الثانية يشهد لها ما رواه ابن عباس، أخرجه أحمد يف    (.5767)

 (.3393) ( رقم12/86نة )، وحسنه األرناؤوط يف تحقيق شرح الس(5011)

 (. 94ينظر: موسوعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، القسم الرابع: التفسير ومختصر زاد المعاد )ص   ( 2) 

 أي: إبليس عليه لعنة اهلل.  (3)

(4)  ( داود  أبو  )4790أخرجه  والرتمذي   ،)1964( المستدرك  يف  والحاكم  يف  (،  1/43(،  والبخاري 

(. قال الرتمذي: هذا حديث غريب ال  3506ورده البغوي يف شرح السنة )(، وأ418األدب المفرد )

( الجامع  األلباين يف صحيح  الوجه، وحسنه  إال من هذا  تحقيق شرح  6653نعرفه  (، واألرناؤوط يف 

( »  (.3506السنة  كريموقوله:  غر  )المومن  النهاية  يف  قال  أ3/354-355«،  لي(:  نكر،  ي:  بذي  س 

ه، وهو ضد الخب، يقال: فتى غر وفتاة غر، وقد غررت تغر غرارة، يريد أن فهو ينخدع النقياده ولين

= 
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ذلك  من  قو  وأبلغ  منه    ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ  المالئكة:  لوأعم 

 ڍ ڍ ڇژ  وبتهم أن قالوا:انت توعوتبوا، فك  ،، فقيل لهم ما قيل[30]البقرة:

العتب[32]البقرة:  ژڎ ڎ ڌ ڌ عن  ورجوعهم  كمالهم  فكان  وكمال   ، ، 

 أن أقروا على أنفسهم بالجهل إال ما علمهم سبحانه(.  ، علمهم

الزاهد  الفقيه  الشاعر  قال  إس   ،وكما  إبرأبو  األلبيري  حاق  مسعود  بن  اهيم 

 رحمة اهلل عليه يف قصيدته، يوصي ابنه: 

إِن  أ ل   اك  و  او  ق        ه        ي م 
ك  ف      ِ م        ه    ف 

 
ا  ت        ِهم  ا ف  ك  م        ما ل ي ت        ك  ث        ي ت        ل   ف 

 
 تعريف اجلهل

 (: 157فائدة )

هو    الجهل: ما  خالف  على  الشيء  واعتقاد  له،  واقع  ال  بشيء  الجزم  هو 

الع يض  َنق  وهو  واسَتْجهلت عليه،  وَجَهالة،  َجْهاًل  يَء  الشِّ َجه لت  يقال:  لم، 

اًل   . (1) الرُجَل جَعْلته جاه 

ي  
رالِ قال الح 

َمة  بغير علم :(2)   . ( )الجهل: التقدم يف األُمور الُمنَْبه 

 الجهل على ثالثة أضرب: ) :(3) وقال الراغب

 . ُخُلو  الن ْفس  م ن العلم، وهذا هو األصل األول:

 
= 

جهاًل،   منه  ذلك  وليس  عنه،  البحث  وترك  للشر،  الفطنة  وقلة  الغرارة،  طبعه  من  المحمود  المؤمن 

الخد   بالفتح:  والخب  كرم وحسن خلق،  الولكنه  بين  يسعى  الذي  باع، وهو  الفساد، رجل خب  ناس 

 ر خاؤه، فأما المصدر فبالكسر ال غير. وامرأة خبة، وقد تكس

 (. 1/261ينظر: المخصص، البن سيدة، باب الخربة ) (1)

 (.1/232ينظر: تراث أبي الحسن اْلَحَرالِّي المراكشي يف التفسير ) (2)

 (.1/102) ينظر: المفردات( 3)
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 . ُد الشيء بخالف ما هو عليهتقااع والثاين:

ُيْفَعَل   والثالث: أن  ه  َحق  ما  بخالف  الشيء  سوف ْعُل  اعت قاًدا  ،  فيه  د  اعُتق  اء  

ًدا،  الة عمًدا، وعلى ذلك قوله تعالى:   صحيًحا أم فاس   الص 
ك   ھ ھژ  كتار 

فَجعل ف عَل الُهُزؤ  َجهاًل،    ،[67]البقرة:  ژڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے

 . ([6]الحجرات: ژڤ ٹ ٹ ٹ ٹژ وقوُله تعالى:

الزبيديو وُمَرك  )  :(1) قال  بسيٍط  ق سمين:  َعَلى  فاوالَجْهُل  َعَدُم  ب:  لبسيُط: 

ب: اعتقاد  جازم  غيُر ُمطابٍق للواقع ا من شأنه أن ُيْعَلَم، والُمرك  ْلم  عم 
 . ( الع 

قال   والجاهلية: والضاللة،  الجهالة  من  اإلسالم  قبل  العرب  عليه  كان    ما 

 . [33]األحزاب: ژچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃژ تعالى: 

 تعريف اأُلمِّي

 (: 158فائدة )

ي: خرج من    ن لبتة، وال يقرأ وال يكتب، فهو كمأشيًئا    يعلم  هو الذي ال  األ مِّ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ېژ  بطن أمه، قال تعالى: 

أي: جعل هذه  [78]النحل:  ژۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ  ،

 اء من العلوم. نش ما  بواسطتها  السمع والبصر واألفئدة لنتعلم : األدوات

ابن   المسير  الجوزيقال  زاد  تعالى:(2)يف  اَّلل  قول  على   ڄژ  تعليًقا 

الذ  ي:)األم  : [ 157]األعراف:  ژڃ ڃ ڃ ڄ وال    يهو  يقرأ  ال 

 تسميته باألم   يكتب، ويف
 
  قوالن: ي

 
 (.28/255ينظر: تاج العروس، باب )ج هـ ل( ) (1)

 (.1/105زي )ينظر: زاد المسير، البن الجو ( 2)
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ة الت  أحدهما:  . تهل  ب  فهو على ج   ،لم تتعلم الكتاب   يألنه على خلقة األم 

 . الرجال دون النساء ه؛ ألن الكتابة كانت يفأمِّ  نسب إلى أنه يُ  :والثاين

 ألنه على ما ولدته أمه(.  وقيل:

 بالعلم العمل

 (: 159فائدة )

 . (ال أحب علًما ليس تحته عمل)  قال اإلمام مالك:

من ذلك ما حفظته عنه،  )  :(1) قال أبو الوليد الباجي المالكي يف شرح الموطأ

  ،كرهون الكالم فيما ليس تحته عملوا يكان  : وأن قول من قال من علماء التابعين

 : إنما ينصرف إلى أحد أمرين

ا   يتوجه  أن  العلم لمنع  إما  أهل  من  ليس  من  إلى  ذلك  أن    ،يف  يخاف  ممن 

  :قال مالك: كان يقال  ، ال يقدر على التخلص منها  ويتعلق قلبه بشبهةٍ   ،هتزل قدمُ 

ك، ولقد سمع فإنك ال تدري ما يقلقك من ذل   ،ال تمكن زائغ القلب من أذنك

فكان    ،فعلق قلبه  ،ا من بعض أهل القدر ن أهل المدينة شيئً رجل من األنصار م

لو علمت أن    ،فكيف بما علق قلبي   :فإذا هنره قال  ،يأيت إخوانه الذين يستصحبهم 

 . اهلل رضي أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة فعلت

الثاين  ذلك    :والوجه  يف  يتكلم  أن  ذلك  يف  المنع  يتوجه  أهل  أن  بمذاهب 

 . (البدع ومخالفي السنة

 من تعلم لغة قوم

 (: 160فائدة )

 . ن مكرهموم أم  لغة قمن تعلم   مقولة:

 
 (.202/ 7ينظر: المنتقى شرح الموطأ )( 1)
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، وبخاصة يف هذه العصور المتأخرة، ألن أكثر من  غير صحيحة هذه مقوله  

وثقافتهم،   تراثهم  يف  وينسلخون  بأصحاهبا،  يتشبهون  اليوم  اللغات  تلك  يتعلم 

يتحدثون بتلك اللغات بين أبناء قومهم بغير حاجة  ويضيعون هويتهم، حتى أهنم  

 . بيةبالعرمتفاخرين، وقد يستحون من التحدث 

 حيادية التعليم

 (: 161فائدة )

 . نظرية حيادية التعليم 

التعليم   حيادية  صحيحةنظرية  العلمانيون؛  غير  به  يطالب  األمر  وهذا   ،

ا ينتمي إلى عقيدة  التعليم يف بالد المسلمين ال  يوزن  بحيث يكون  إلسالم، وال 

لإلسالم المخالفة  النظريات  تدرس  بل  والسنة،  الكتاب  رق التط  دون  ،بميزان 

بطالهنا مناحي    ، إلى  وكل  التعليم  يكون  أن  والواجب  التعليم،  حيادية  بدعوى 

 ا للدين، منضبًطا بضوابطه. الحياة خاضعً 

 قصة آدم وما فيها من فضل العلم

 (: 162فائدة )

:  قالوا له  ، رض خليفة ن يجعل يف األأئكته بأنه يريد  الم   اهلل تعالى   خرب ألما  

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ژڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 . [32-30البقرة:]
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آدمإ قصة  آخر  آلدم  ،لى  بالسجود  المالئكة  فلعنهإفأبى    ،وأمر  اهلل،    بليس 

 . جه من السماءخروأ

 :وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه

رض من  كيف يجعل يف األ  : الئكة لما سألوهى المنه سبحانه رد علأ  :حدهاأ

منهأ هم   له  يعلم   :فأجاب سؤالهم   ؛ژڦ ڤ ڤ ڤ ڤژ:  فقال  ،طوع  بأنه 

الحكيم   ، ال يعلمونه  مور وحقائقها ما من بواطن األ  العليم  فظهر من هذا    ،وهو 

والشهداء والصديقين    ،وصالحي عباده  ،ورسله وأنبيائه  ،ة من خيار خلقهالخليف

واإل أبقات  وط  ،والعلماء  العلم  المالئكةهل  من  خير  هو  من  من    ، يمان  وظهر 

العالمينإ من هو شر  هذا وهذا  ،بليس  لها    ،فأخرج سبحانه  يكن  لم  والمالئكة 

 . الحكم الباهرةمن رض سكانه األ إ وال بما يف خلق آدم و ،علم ال هبذا وال هبذا 

لما  أ  :الثاين سبحانه  م  رادأنه  وفضله  وتمييزه  آدم  تفضيل  عاظهار  ليهم  يزه 

 چ ڃژ  :فقال   ، ثم عرضهم على المالئكة  ، سماء كلهافعلمه األ   ،بالعلم 

التفسير  ،  ژڇ چ چ چ يف  قالواأجاء  خلقً   :هنم  ربنا  يخلق  هو  لن  ا 

  ، رض الذي يجعله اهلل يف األ  فضل من الخليفة  أهنم خير وأفظنوا    ،كرم عليه منا أ

عل   ما  بعلم  امتحنهم  الخليفة  فلما  لهذا  بالعأمه  وجقروا  يعلموهجز  لم  ما    ، هل 

ظهر  أ فحينئذ    ؛ژڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇژ:  فقالوا

 [،33البقرة:]  ژک ک کژ  : فقال  ،لهم فضل آدم بما خصه به من العلم 

 . نبأهم بأسمائهم أقروا له بالفضلأفلما 

ن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما  أه لما  بحاننه سأ  :الثالث

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳژ  :قال لهم  ،مهعل  
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بالعلم[،  33البقرة: ]  ژۀ ڻ ڻ نفسه  سبحانه  علمً أنه  أو  ، فعرفهم  ا  حاط 

وباطنهم  العلمإ فتعرف    ، رض واأل  تالسماوا وبغيب    ،بظاهرهم  بصفة    ،ليهم 

وكفى هبذا    ،عما آتاه آدم من العلم زهم  وعج  ،وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم 

 . ا للعلم شرفً 

من غيره    أفضلصفات الكمال ما كان به    من  دمنه سبحانه جعل يف آأ  :الرابع

المخلوقات  سبحانه    ،من  وشرفهأ وأراد  فضله  لمالئكته  يظهر  لهم    ؛ن  فأظهر 

العلم  أفدل على    ، وهو علمه  ،حسن ما فيهأ ن فضله أو  ،نسان شرف ما يف اإلأن 

 . بالعلم  فه إنما هووشر

على  لما أراد اظهار فضله وشرفه    ،ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف  

وأ  ، هل زمانه كلهمأ للملك  ما عجز عنه أظهر  بتأويل رؤياه  هل مصر من علمه 

التعبير قبل ذلك   ، رض ليه خزائن األإ وسلم    ، نه فحينئذ قدمه ومك    ؛ علماء  وكان 

 .ل صورته قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجما

ومكنه    ،طلقه من الحبسأ   ،ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته

األ على  ف  ،رض يف  آدم  أدل  بني  عند  العلم  صورة  وأن  الصورة أهبى  من  حسن 

 .(1) ( وهذا وجه مستقل يف تفضيل العلم ،جمل صورةأولو كانت  ،الحسية 

 اجلهل ليس بشيء

 (: 163فائدة )

بالحرم المكي:  قال الشيخ محمد خير حجازي مدرس  كل شيٍء  )  التفسير 

 .(، والجهل ليس بشيءٍ شيء  

 
 (.1/52ينظر: مفتاح دار السعادة )( 1)
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 شرطةالتعلم من الكتب واأل

 (:164فائدة )

 عن التعلم من الكتب واألشرطة؟  سئل الشيخ محمد السبيل

جوا  أن  قال فبعد  ذلك  وأحسن  ):  ز  أفضل  كان  العلماء  عن  أخذ  من  إن 

 وأسلم، ثم قال: 

 م  ن يأخ  ذ العل  م ع  ن ش  يخ مش  افهةً 
 

 (لزي  ِغ والتحري  ِف يف ح  رمع  ن ايك  ن  
 

 الراسخون يف العلم

 (: 165فائدة )

يقول: أنا من الراسخين    إن ابن عباس  )  : بسام ال  اَّلل عبدقال الشيخ  

 .((1) الذين يعلمون تأويل المتشابه   ،يف العلم

 تعلم املنطق

 (: 166فائدة )

العثيمين: صالح  بن  محمد  الشيخ  تعلم  )  قال  جواز  يف  العلماء  اختلف 

لال جوازه  والصحيح  قال:  ثم  وعقيدته  منطق،  التوحيد  درس  الذي  إلنسان 

 لتالي ولم ينسبه: بيت ا راسخة، ثم ذكر ال

ة  المش      هورة الص      ريحة  والقول       
 

 (2)(ج       وازه لكام       ل القريح       ة 
 

علم المنطق: ال يحتاج إليه الذكي، وال    قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: قلت:  

 . (3) يستفيد منه البليد

 
 (.2/11ذكره ابن كثير يف تفسيره )( 1)

 بن محمد األخضري. الرحمن عبدهذا البيت من منظومة السلم المنورق يف علم المنطق، ألبي زيد   (2)

 (.9/82مجموع الفتاوى )نظر: ي (3)



 

152 

ت أن  شك  المنطق  وال  اللغة  علم  يف  متمكنًا  كان  لمن  إال  تعلمه  يجوز  ال 

 فيه شبهات تخفى على الجاهل أو قليل التعلم. ألن   والعلم الشرعي والعقيدة؛ 

 العلم علمان والعقل عقالن

 (: 167فائدة )

 العلم علمان: 

 علم الحياة.  -1

 وعلم النجاة.  -2

 وكذلك يقال يف العقل: 

 عقل ألمور الحياة.  -1

 الحياة.   وعقل ألمور ما بعد  -2

 ومن ذلك العبادات. 

األ وجميع  والتذكر،  التفكر  مثل:  الصفات،  موضوع  التي    لفاظوكذلك 

 وردت يف هنايات بعض اآليات: يتفكرون، يتذكرون، ويعقلون. 

 العلم

 (: 168فائدة )

يحتاج إلى ذكر  و  ،كل كالم يفتقر إلى ذكر اهلل  العلم:)  قال علماء أهل السنة:

اهلل   الصالرسول  يعني:  عليه.،  فلك   ة  يف  دار  ما  العلم  أن  يعنون 

وال  والحديث  التفسير  كعلم  والسنة؛  يف  فقه،  الكتاب  المساعدة  العلوم  وكذلك 

العلوم  من  ذلك  كل  الفقه،  وأصول  والبالغة  النحو  كعلم  والسنة؛  الكتاب  فهم 

 .  (الشرعية المحمود تعلمها واالشتغال هبا
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 خطر ترك العمل بالعلم

 (: 169فائدة )

اب  الجوقال  به،  )   زي:ن  يعمل  لم  علم  تعلم  يف  عمره  ضاع  من  المسكين 

ات الدن  صدق.  قلت: (.آلخرةيا وافضاعت عليه لذ 

  لما رأيت نفسي يف العلم حسنًا، فهي تقدمه على كل شيء، )  :(1) اوقال أيًض 

أقوى  النوافل، وتقول:  به على ساعات  التشاغل  الدليل، وتفضل ساعة  ُد  َوَتْعَتق 

فض على  لي  الصالة دليل  نوافل  شغلتهم  ممن  كثيًرا  رأيت  أين  النوافل:  على  له 

العلم نوافل  هذا    عاد  ، والصوم عن  فرأيتها يف  األصول،  بالقدح يف  عليهم  ذلك 

 االتجاه على الجادة السليمة والرأي الصحيح. 

إال أين رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم، فصحت هبا: فما الذي أفادك  

الخوف؟ أين  أخيار  العلم؟!  بأخبار  سمعت  ما  أو  الحذر؟!  أين  القلق؟!  أين   !

 ؟! األحبار يف تعبدهم واجتهادهم

 ؟!(2)سيد الكل، ثم إنه قام حتى ورمت قدماه ا كان الرسول  أم

 شجي النشيج، كثير البكاء؟!  أما كان أبو بكر 

 خطان من آثار الدموع؟!  أما كان يف خد عمر  

 كعة؟! يختم القرآن يف ر أما كان عثمان 

حتى تخضل لحيته بالدموع،    ، يبكي بالليل يف محرابه  أما كان علي  

 أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق.  ي غيري؟!رِّ غُ دنيا ويقول: يا 

 
 (. 84د الخاطر )صينظر: صي( 1)

 تقدم تخريجه. ( 2)
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جماعة   يف  صالة  تفته  فلم  للمسجد،  مالزًما  المسيب  بن  سعيد  كان  أما 

 (. أما صام األسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟! أربعين سنة؟!

 شيء يف الوجود أشرف من العلمس لي

 (: 170فائدة )

كيف ال وهو    ، شرف من العلمشيء أليس يف الوجود  )  :(1) ابن الجوزي  قال 

 الدليل، فإذا عدم، وقع الضالل؟! 

من خفي مكايد الشيطان أن يزين يف نفس اإلنسان التعبد، ليشغله عن    وإن

القدما من  لجماعة  زين  إنه  العلم، حتى  التعبد، وهو  كتبهم،  أفضل  دفنوا  أهنم  ء 

كان فيها  قول:  وأحسن ظني هبم أن أ ، ورموها يف البحر! وهذا قد ورد عن جماعة

مفيد   علم  فيها  كان  فمتى  وإال  انتشاره؛  أحبوا  فما  وكالمهم،  رأيهم  من  شيء 

 صحيح ال يخاف عواقبه، كان رميها إضاعة للمال ال يحل. 

حتى المتصوفة،  من  جماعة  إلى  إبليس  حيلة  دنت  حمل    وقد  من  منعوا 

اد بإسن   الخلدي: لو تركني الصوفية، جئتكم  المحابر تالمذهتم، وحتى قال جعفر

فلقيني بعض الصوفية، فقال: دع علم ا الدنيا، كتبت ج الدوري،  لًسا عن عباس 

ية، فقال له صويف  فمع بعض الصو  محربة    ئيْت الورق، وعليك بعلم الخرق. ورُ 

 لي: ك! وقد أنشدوا للشبآخر: اسرت عورتَ 

ق   إذا ر   ط         البوين بعل         م ال         و 
 

ق    ر 
ِم الخ      ِ ت  عل      ي هم بِِعل        ز  ر   ب       

 

 . ([20:سبأ] ژۓ ے ے ھ ھژ ل إبليس في حيمن خ  وهذا

 
 (. 112ينظر: صيد الخاطر )ص (1)
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 حلوم العلماء مسمومة

 (: 171فائدة )

اعلم يا أخي وفقني اهلل وإياك  )  :(1) قال اإلمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر

تق   ، لمرضاته حق  ويتقيه  يخشاه  ممن  مسمومة،    ؛ اتهوجعلنا  العلماء  لحوم  أن 

من   وأن  معلومة،  منتقصيهم  أستار  هتك  يف  اهلل  العلماء أطلق  وعادة  يف  لسانه 

القلب   بموت  موته  قبل  اهلل  باله   گ ک ک ک ک ڑژبالثلب، 

 .([63]النور: ژڳ ڳ ڳ گ گ گ

 العلم والعمل والنية والسنة

 (: 172فائدة )

الثوريقال   يستقيم  )  :(2)سفيان  يستقيم    ،بعملإال    قولال  وعمل    قولوال 

 (. ةموافقة السن بيستقيم قول وعمل ونية إال وال  ،إال بنية 

 قاح العلمل

 (: 173فائدة )

 العمل لقاح العلم. 

يعقوب الشيخ محمد حسين  العلم، و  :(3) قال  لقاح  والعمل  )العمل  العلم 

ولذلك إذا اجتمعا كان  ،  صلاأل   يف وزوجان ال ينفصالن    ، وجهان لعملة واحدة

والسعادةال منافقً ،  فالح  كنت  تعمل  ولم  تعلمت  علم    ،افإذا  بدون  عملت  وإذا 

مبتدعً  اليهود  يلذوا ،  اكنت  عليهم  المغضوب  من  شبه  فيه  يعمل  وال  ، يعلم 

 
 (. 1/24ذكره النووي يف المجموع شرح المهذب ) (1)

 (.3/123لهروي )، اينظر: ذم الكالم وأهله( 2)

 (.255ينظر: أصول الوصول إلى اهلل تعالى )ص (3)
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بد أن يقرتن العلم   إذا فال،  يعمل بدون علم فيه شبه من الضالين النصارى  يوالذ

،  (ال ارتحلإ به وأجا  فإن  ،العلم يهتف بالعمل):    يمام علقال اإل،  بالعمل

 . (لقح العلم بالعمل، ا وتقى وخشيةفاعمل بما علمت تزدد علمً 

 العلم هداية

 (:174فائدة )

القيم  ابن  اإلمام  النوعينإكل    وكمال):  (1) قال  هبذين  يتم  إنما  همة    :نسان 

يُ   ،يهرقِّ تُ  ويهديهوعلم  من    ،بصره  العبد  تفوت  إنما  والفالح  السعادة  مراتب  فإن 

 : حداهما إ و من أ  ،تينهاتين الجه 

طلبها أما  إ  يف  يتحرك  فال  هبا  علم  له  يكون  ال  عاأ  ،ن  يكون  وال  ا  لمً و  هبا 

يزال يف حضيض طبعه محبوًس   ، ليهاإهمته    تنهض  الذي   ، افال  وقلبه عن كماله 

 (.ا ا منكوًس خلق له مصدودً 

 أقسام العلم

 (: 175فائدة )

 العلم قسمان:

اعلم سابق قديم سج    القسم األول: الوليد  يدل على ذلك حديث    .لقلم له 

بني يا  فقال:  أبي  أوصاين  قال:  الصامت  بن  عبادة  بالقدر  أوصي  بن  تؤمن  أن  ك 

النار اهلل  أدخلك  تؤمن  لم  إن  فإنك  وشره؛  النبي    ، خيره  وسمعت  قال: 

    :قال: وما أكتب؟   ،القلم، ثم قال له: اكتب  أول ما خلق اَّلل»يقول

 .(2) «إلى أن تقوم الساعة ،وما هو كائن ،قال: فكتب ما يكون ،قال: القدر

 
 (.1/46ة )لسعادينظر: مفتاح دار ا( 1)

 (.3319والرتمذي ) ، (4700وأبو داود )، (22707) هأخرجه أحمد يف مسند (2)
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الثاين: والحس  والقسم  الجزاء  به  يتعلق  ذلك  و  ،اب علم  يحقق  الذي  هو 

الشخص من  تعالى:    ، ويقع   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎژقال 

 [. 8-7الزلزلة:] ژگ گ ک ک ک ک

 علم ال ينفع

 (: 176فائدة )

 .علم ال ينفع وجهل ال يضر

العبارة  تقال   التي أكل    ته فائدة، كنوع الشجرة فيما ليس من وراء معرفهذه 

آدم   إبراهيمنها  اهلل  أمر  التي  الطيور  وأنواع  واسم  ب  م  ،  ذبحها، 

 وال يضر الجهل به.  ،ا كلب أصحاب الكهف، وغير ذلك مما ال يفيد علمً 

 ***** 
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 :من قبسات: سابًعا

 الدعوة إلى اهلل واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 املداراة واملداهنة

 (: 177ة )فائد

  أو   ،أن تتنازل عن شيء من دنياك   :ةاالمدار)  الجزائري:أبو بكر  قال الشيخ  

و دينك.  ؛قتكمن  دينك   :والمداهنة  لتحفظ  من  شيء  عن  تتنازل  لتحفظ   ؛أن 

 . (وهذا هو المحرم ، دنياك

 البالء والفتنة

 (: 178فائدة )

 . االختبار  :البالء

واأل  :والفتنة واالنحراف،  البالء  يف  النجاح  تعني  عدم  أهنا  الفتنة  يف  صل 

 كون المدح والذم على النتيجة. االختبار، وي 

 تعريف الصرب

 (: 179) فائدة

 المنع والحجز.الصبر يف اللغة: 

على المقدور، والصرب على  والتسخط  الجزع    عنحبس النفس    ويف الشرع:

 . وعدم الوقوع فيه ،، والصرب عن المحظور برتكهوامر الشرعيةاألالمأمور، وأداء  

القيم  ابن  والتسخط)  :(1) قال  الجزع  عن  النفس  حبس  وحبس    ، فالصرب: 

 الجوارح عن التشويش. وحبس ،اللسان عن الشكوى 

 
 (.2/156ينظر: مدارج السالكين ) (1)
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أنواع: ثالثة  اهلل  وهو  طاعة  على  اهلل   ، صرب  معصية  على    ،وصرب عن  وصرب 

 امتحان اهلل. 

 صرب على ما يتعلق بالكسب.  فاألوَّلن:

 صرب على ما ال كسب للعبد فيه.  والثالث:

ابن تيمية قدس اهلل روحهمعوس يقول: كان صرب يوسف    ت شيخ اإلسالم 

ال  امرأة  مطاوعة  يف عزيز  عن  له  إخوته  إلقاء  على  صربه  من  أكمل  شأهنا  على 

 الجب، وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه. 

فيها   للعبد  ليس  فيها،  له  اختياره، ال كسب  بغير  عليه  أمور جرت  فإن هذه 

 . حيلة غير الصرب

وال سيما مع   ، فصرب اختيار ورضا ومحاربة للنفس  ية: عن المعص   وأما صبره 

مع  تقوى  التي  دو األسباب  الموافقةها  شابًّ   ؛ اعي  كان  إليها فإنه  الشباب  وداعية  ا، 

له ما يعوضه ويرد شهوتهوعزبًّ   ،قوية  والغريب ال يستحي يف بلد   ، اوغريبً   ، ا ليس 

ا والمملوك أيًض   ،اومملوكً   ، غربته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله

وقد غاب   ،هسيدت   وهي  ، والمرأة جميلة، وذات منصب   ، ليس وازعه كوازع الحر

نفسها   ، الرقيب إلى  له  الداعية  ومع ،  وهي  الحرص،  أشد  ذلك  على  والحريصة 

ا، ومع هذه الدواعي كلها صرب اختيارً ، ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار 

 .(ن هذا من صربه يف الجب على ما ليس من كسبه؟ أيو  ، ا لما عند اهللوإيثارً 

 زيارتي ألمريكا

 (: 180فائدة )

خير حجازي:الشي  قال  محمد  إسالمية  )  خ  جهة  من  بطلب  أمريكا  زار  إنه 

 . ( هناك؛ لحضور احتفال بافتتاح مسجد ومدرسة
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فيهم  )  وقال: الداعون، وكان  ألقى درًسا أو محاضرة سلم عليه  بعد أن  إنه 

أن  رفض  نظيفة  امرأة  يدي  فقالت:  مرض  ، يصافحها،  فيها  ت،    ، وليس  واْحَتج 

هذ أرأيت  لها:  قلت  السقال:  أن  ا  أتستطيعين  عارًيا  كان  إذا  الكهربائي  لك 

النساء،   مع  للرجال  بالنسبة  الوضع  كذلك  فقلت:  قال:  ال،  فقالت:  تلمسيه، 

 . (فيكفي أن أسلم بالكالم، قال: فاقتنعت

 الصرب من أجل مقامات اإلميان

 (: 181فائدة )

عين  حو تسن  يفكتابه    يفن اهلل سبحانه ذكر الصرب  )إ  :(1) قال اإلمام ابن القيم

أن يبشر به   ، فمرة أمر به، ومرة أثنى على أهله، ومرة أمر نبيه  اموضعً 

شرطً  جعله  ومرة  والكفاية  يف  اأهله،  النصر  أهله،    ،حصول  مع  أنه  أخرب  ومرة 

العالمين من  صفوته  على  به  أيوب:   هم و  ، وأثنى  نبيه  عن  فقال  ورسله،   أنبياؤه 

أن وقال تعالى لخا،  [44ص:]  ژڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ ٿژ  بيائه ورسله: تم 

 ۇئ ۇئ وئژ  وقال:،  [35األحقاف:]  ژۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائژ

 . [127النحل:] ژۆئ ۆئ

 ک ڑڑ ژ ژ ڈژ  وقال يوسف الصديق، وقد قال له إخوته: 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک

 .[90يوسف:] ژڻ ڻ

يدل على أن الصرب من أجل مقامات اإليمان، وأن أخص  الناس باهلل    ذاوه

 . (به، وأن الخاصة أحوج إليه من العامة اوتحققً  ايامً دهم ق وأوالهم به أش

 
 (.266ينظر: طريق الهجرتين )ص( 1)
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 العقوبات الشرعية رمحة

 (: 182فائدة )

تيمية ابن  اإلمام  اهلل  )  :(1) قال  من  رحمة  شرعت  إنما  الشرعية  العقوبات 

بعباده صادر   ،تعالى  رحمة فهي  عن  إليهم  ،الخلق   ة  اإلحسان  ولهذا    ، وإرادة 

الناس على ذنوهبم  ي  ينبغي لمن يعاقب  إليهم والرحمة أن  قصد بذلك اإلحسان 

 . ض( المري  وكما يقصد الطبيب معالجةَ  ، كما يقصد الوالد تأديب ولده ،لهم 

 أعطوا الناس ما يهمهم

 (: 183فائدة )

 يعطونكم ما يهمكم.   ،أعطوا الناس ما يهمهم

 لقة اخلسنأل

 (:184فائدة )

   لق أقالم الحق.خألسنة ال

رواه   ما  ذلك  مالكمصداق  بن  مَ الق،    أنس  فأثنوا  ر  :  بجنازة،  وا 

خيرً  النبي  عليها  فقال  »ا،  عليها    ،«وجبت:  فأثنوا  بأخرى  مروا  ثم 

»شرًّ  فقال:  الخطاب    ، وجبت«ا،  بن  عمر  »فقال  قال:  وجبت؟  ما  هذا  : 

ا، فوجبت له النار، أنتم  جنة، وهذا أثنيتم عليه شرًّ ت له الا، فوجبأثنيتم عليه خيرً 

 .(2) «شهداء اَّلل يف األرض 

يا رسول اهلل    :قال رجل  :قال  بن مسعود    اهلل  عبدعن    عن أبي وائلو

 
 (.5/521الفتاوى الكربى ): ينظر( 1)

 (.1367أخرجه البخاري ) (2)
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 : وإذا قالوا  ،أنت محسن فأنت محسن  :إذا قال جيرانك»   :قال  ؟امتى أكون محسنً

 .(1) «إنك مسيء فأنت مسيء 

 وناإلنسان مركز الك

 (: 185فائدة )

ًنا  أحيا  اإلنسان هو مركز الكون، لكنه يجهل)  الحصين:  اَّلل  عبدقال األديب  

رسالته التي ُخلق من أجلها، ويجهل أهمية نفسه، ويضيع الزمن يف التخلص من  

 . ( آالمه يف الرحلة والبحث عن آماله وطموحاته

 : ومما ينسب إلى علي بن أبي طالب 

 دواؤك في          ك وم          ا ت بص          ر  

> 

 وداؤك من          ك وم          ا ت ش          عر   

ب  أن      ك ج      رٌم ص      غيرٌ   س        تح   و 

 

 وفي     ك انط      و  الع      الم  األكب      ر   

 ياضة وسيلةالر 

 (: 186فائدة )

 . فهذه كارثة ؛يف ذاهتا ةفإذا كانت هي غاي ،الرتبية البدنية وسيلة 

 ***** 

 
 .(277)امع ح الجوصححه األلباين يف صحي ،(525أخرجه ابن حبان )( 1)
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 ثامًنا: قبسات من:

 الجن والشياطين

 والمس والحسد والرقية الشرعية  والعين والسحر

 يأكل اجلن لذئبهل ا

 (: 187فائدة )

 . (ال أصل لها  خرافةكون الذئب يأكل الجن ) قالت اللجنة الدائمة للفتو :

 تأثري العني

 (: 188فائدة )

 العين تكون من اإلعجاب ولو بغير حسد. 

 أو من الرجل الصالح.   ،ولو من الرجل المحب

 الناس عنده.   أو أحب   ،أو ابنه   ، هنفَس  اإلنسانُ  وربما عانَ 

 اجلين يف اإلنسي ولدخ

 (: 189فائدة )

اإلنسي، وإنما  بدن    الجني ال يدخل يف)أن:    الشيخ يوسف القرضاوي  زعم

 (. فقط يوسوس له

 (. إن هذا هو المس، وأنه ال دليل على أن الجني يدخل بدن اإلنسان) وقال:

إوكون )  وقال: الدم:  مجرى  آدم  بني  من  يجري  الشيطان  يف    ،ن  كما 

 . (ذا عاقليقول مثل ه، قال: ال (1) الحديث

 
 (، عن صفية بنت حيي. 7171أخرجه البخاري ) (1)
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يف ذلك، فلعله يؤوله أو    وما أظنه يجهل حديث الرسول    قلت:

بل   الصواب، وخالف  عنده، وقوله هذا خالف  م يصحل لدينا؛  السائد  االعتقاد 

 وعند جمهور العلماء والمسلمين. 

العنزي: عزيز  يدخل  )  قال  الجني  يقولون:  والجماعة  السنة  أهل  كل  إن 

بعض أفراد من أهل السنة    ولكن  ، لمعتزلة ال يرون ذلك ن ا وإ  ، باإلنسي يتلبس به

 . (تأثروا بأهل المعتزلة

 وننا وال نراهمن يراجل

 (: 190فائدة )

تاريخ: يف  الدرب  على  نور  برنامج  يف  سبيل  بن  محمد  الشيخ   قال 

اآلخرة )  :(ه 9/4/1421) يف  أما  الدنيا،  يف  نراهم  ال  حيث  من  يروننا  الجن 

 (. من العلماء، ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيميةفبالعكس، قال ذلك جمع  

تيمية ابن  اإلسالم  شيخ  ففيهم    :-الجن  :أي–  وهم مؤمن  وأما)  :(1)قال 

 . ويدخلون الجنة ،اوأكثر العلماء على أهنم يثابون أيًض  ؛قوالن 

ربَ   يف  يكونون  أهنم  روي  يرون  ،  (2) هاض  وقد  ال  حيث  من  اإلنس  يراهم 

الدنيا  ،اإلنس  يف  الحال  الصغير و  وه،  عكس  معجمه  يف  الطرباين  رواه  حديث 

 .(يحتاج إلى النظر يف إسناده 

 ***** 

 

 
 (.13/86مجموع الفتاوى )ينظر:  (1)

 ربضها: أسفلها.  (2)
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 بسات من:ا: قتاسًع

 البدع والمحدثات وأهلها

 البدعة

 (: 191فائدة )

الماجشون  ابن  مالًكا   : ( 1) يقول  بدعة    : يقول   )سمعت  اإلسالم  يف  ابتدع  من 

 چژ  ول: خان الرسالة، ألن اهلل يق     ا فقد زعم أن محمدً   ، يراها حسنة 

 . ( ا ا فال يكون اليوم ديًنفما لم يكن يومئذ ديًن،  [ 3لمائدة: ]ا   ژڇ چ چ

مثال سابق،  والب   قلت: غير  االبتداع على  أي:  االخرتاع،  من  مأخوذة  دعة: 

 . [9]األحقاف: ژڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈژومن هنا قال تعالى: 

ها، وقال   فصالة الرتاويح مثاًل ليست بدعة، ألن الرسول   صال 

ة االجتماع عليها، يعني: البدعة اللغوية، ألهنم اجتمعوا   البدع: ن ْعمَ عمر 

 آحاًدا. وهنا بعد أن كانوا يصل

البدعة المذمومة: ما أحدث على خالف الحق، وهي طريقة  أن  :  فالحاصل

 يف الدين مبتدعة، يعني: ليست يف أمور الدنيا؛ ألن أمور الدنيا على اإلباحة. 

خص على عمل معين  ا، فإذا استمر الش أن يكون ملتزًما هب  وضابط البدعة:

 بدعة. ذلك  م  به من السلف كان يف الدين غير ما كان ملتزَ 

الرسول   القرآنوجمع   عهد  يف  ينزل  كان  القرآن  ألن  بدعة؛    ليس 

    ر جمعه حتى يتنزل كاماًل، قالًما،  منج ٻ ٻ ٻ ژ:  فأخ 

 .[ 2]البقرة: ژپپ پپ ڀ ڀ

 
 (.1/111ذكره الشاطبي يف االعتصام )( 1)
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ًدا يف كتاب واحد، وهذا هو    صبحوأ   ،والقرآن لما تم جمعه كان كاماًل  مت ح 

ني: ال تسافروا  ، يع(1) «َّل تسافروا بالمصحف: »المقصود من قوله  

ٍد   مت ح  كتاب  غير  يف  القرآن  كان  إذا  أما  واحد،  مصحف  شكل  على  وهو  به 

 فحينئذ ال يعترب مصحًفا.  ؛مجموعٍ 

 ما الضابط للبدع؟ وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

 التعبد هلل بغير ما شرع اهلل.  ع: هيالبد فقال:

 أهل البدع

 (: 192فائدة )

 قال ابن القيم: 

ال  اث ق      ) أ و  ا ر  و ل م    ا ي ِهم      ل  اب  ع   ل كِت     
 

اِهي  و  ن            اِمر  و  أ و  ه  ب          ِ يِي          د  ق   (ت 
 

الوهاب  قلت: عبد  بن  محمد  اإلسالم  شيخ  الشيخ  وحف  ، قال  شيخنا  يده 

ومن المعلوم أنه ال َيْقَبُل الحق إال     لقيم:تعليًقا على قول ابن ا  م محمد بن إبراهي

أهل   أما  فيه،  َطَلَبُه ورغب  بدعهم، وجادلوا    البدعَمْن  قلوهبم حب  أشربت  فقد 

 بالباطل ليدحضوا به الحق، وأقفلوا عقولهم عن التفكير يف غيره. 

 الذين يدَّعون العصمة

 (: 193فائدة )

با الحسن الندوي قال:  شيخ أ إن ال)  قال الشيخ الدكتور عبدالمجيد الزنداين:

النبي   لغير  بالعصمة  يقولون  الذين  الدين    إن  يكيقولون:  تمل،  لم 

 . (وإن الرسالة لم تختتم

 
ينهى أن يسافر   قال: سمعت رسول اهلل    ، (، عن ابن عمر5465)  مسندهأخرجه أحمد يف    (1)

 . بالمصحف إلى أرض العدو
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 اإلصغاء إىل شبه املبتدعة

 (:194فائدة )

الذهبي: المؤرخ  اإلمام  إلى صاحب  )  قال  بسمعه  أصغى  من  الثوري:  قال 

 إلى نفسه.  كلووُ  ، بدعة يعرض شبهته وهو يعلم؛ خرج من عصمة اهلل

التحذير من سماع شبههم، ألهنم  الذهبي فقال: أكثر السلف على    ثم علق 

 . (أن القلوب ضعيفة خطافة للشبهات يرون

 أصحاب البدع

 (: 195فائدة )

بن   محمد  الشيخ  القال  بتاريخ: صالح  المكي  الحرم  يف  درسه  يف  عثيمين 

 . ( إن كل أصحاب البدع قد وصفوا اهلل بالنقص) ه :23/6/1416

 هذه صالة مبتدعة

 (: 196فائدة )

سبيل: بن  محمد  الشيخ  التيجا)  قال  الطريقة  شيخ  يإن  إن صالته  نية  قول: 

يدخل  ال  رآه  من  إن  ويقول:  ة،  مر  سبعين  القرآن  قراءة  تعدل  ابتدعها  التي 

 .(1) (النار

 ***** 

 
النعوذ    (1) من  أفضل  هو  وهل  الضالل،  من  رآه  نبي  باهلل  ممن  كثير  ذلك  ومع   ،  

 سوف يدخل النار، ومنهم على سبيل المثال عمه أبو لهب وأبو جهل وعمه أبو طالب وغيرهم كثير. 
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 عاشًرا: قبسات من:

 والفرقوالمذاهب الجماعات واألحزاب 

 مجاعة التبليغ

 (: 197فائدة )

لهم جهود يف الدعوة، وحث الناس على االستقامة، إال أهنم  جماعة التبليغ  

 . علم الشرعي، وبسبب ذلك يقعون يف بعض البدع والمنكرات هم الينقص

موقع يف  وجواب:  جاء  سؤال  صالح  ،  اإلسالم  بن  محمد  للشيخ  التابع 

 : (1) المنجد ما يلي

هدها يف الدعوة إلى اهلل  جماعة التبليغ من الجماعات العاملة لإلسالم، وج 

مثله ولكنها  ُينكر،  أخال  يف  تقع  الجماعات  من  كثير  مثل  وعليها  طاء،  ا 

مع األخذ يف االعتبار أن هذه    ، مالحظات، ويمكن إجمال المالحظات بما يلي

بحسب البيئة والمجتمع الموجودة به، ففي    ، األخطاء تختلف يف الجماعة نفسها

العل  فيها  يظهر  التي  والعلماءالمجتمعات  السنة    ،م  أهل  مذهب  وينتشر 

مجتم  ،والجماعة ويف  بعيد،  حد  إلى  أخطاؤهم  أتقل  هذه  عات  تزيد  قد  خرى 

 : فمن أخطائهماألخطاء، 

عقائد   -1 تعدد  يف  واضح  وذلك  والجماعة،  السنة  أهل  عقيدة  تبني  عدم 

 بل بعض قادهتا.  ؛أفرادها

 عدم اهتمامهم بالعلم الشرعي.  -2

 
 ينظر: موقع: اإلسالم سؤال وجواب:   (1)

https://islamqa.info/ar/answers/8674/ 

https://islamqa.info/ar/answers/8674/
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اد اهلل تعالى، ومن  نقلهم لمعانيها على غير مر تأويلهم لآليات القرآنية و -3

، وكذا اآليات  (الخروج للدعوة)هبا  قصود  بأن الم  ،ذلك تأويلهم آليات الجهاد

 إلى الخروج يف سبيل اهلل للدعوة.   ،ومشتقاته  (الخروج) التي فيها لفظ 

به، فراحوا يستدلون    اجعلهم الرتتيب الذي يحددونه يف الخروج متعب دً  -4

ال ماباآليات  منها  المقصود  ويجعلون  ولم    قرآنية  وأشهر،  أيام  من  يحددونه 

  ،مع تعدد البيئات   ، امنتشرً   ابل ظل بينهم شائعً   ؛ تيبد الرتيقتصر األمر على مجر

 واختالف األشخاص.  ، وتغير البلدان

الشرعية  -5 المخالفات  بعض  يف  رجاًل   ،وقوعهم  جعلهم  نحو  منهم    من 

إلى  للدعوة  الجماعة  خروج  أثناء  على   يدعو  وفشلهم  نجاحهم  ويعلقون  اهلل، 

 الداعي والقبول منه.  صدق هذا

األحاديث   -6 بالذي  الضعي انتشار  يليق  ال  وهذا  بينهم،  والموضوعة  فة 

 يتصدى للدعوة إلى اهلل. 

  عنه، يغني  بالمعروف األمر أن  منهم   اظنًّ  (،المنكرات)عدم كالمهم عن  -7

  هذه  شعار  أن  مع  ،ناسل ا  بين  الفاشية   المنكرات  عن  يتكلمون   ال  نجدهم  ولذا

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳژ  -باستمرار  يرددونه  وهم-  األمة

هم [104:عمران آل]  ژۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں فالمفلحون   ، :  

 وليس فقط من يأيت بأحدهما.  ،وينهون عن المنكر  ،الذين يأمرون بالمعروف 

ويؤدي به ذلك إلى    ،ما يقع من بعضهم من اإلعجاب بالنفس والغرور  -8

، -ائمون ون  قاعدون  بأهنم  ووصفهم  العلم  أهل  على  طاوللتوا  بل-  ازدراء غيره

نه خرج وسافر وانتقل وأنه رأى وشاهد، وهو  حدث أووقوعه يف الرياء، فتجده يت

 يؤدي إلى وقوعه فيما ال يحمد مما ذكرنا. 
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كالجهاد وطلب    ،جعلهم الخروج للدعوة أفضل من كثير من العبادات  -9

على أناس    اأو قد يصير واجبً   ،لواجباتالعلم، مع أن ما يفضلونه عليه هو من ا 

 دون غيرهم. 

والتفسير -10 الفتوى  على  بعضهم  يف  والح  جرأة  واضح  وذلك  ديث، 

كوهنم يجعلون كل واحد منهم يخاطب الناس ويبين لهم، وهو يؤدي إلى جرأة 

بيان حكم  من  يخلو كالمه  فلن  الشرع،  على  آية   ،أو حديث   ،هؤالء  تفسير    ، أو 

شي ذلك  يف  يقرأ  لم  أحدً ائً وهو  يسمع  ولم  وبعضهم    ا ،  عنه،  لينقل  العلماء  من 

 . احديثً   يكون من المسلمين أو المهتدين

 . تفريط بعضهم يف حقوق األبناء والزوجة  -11

معهم الخروج  يجوزوا  لم  العلماء  فإن  يفيدهم   ،لذا  أن  أراد  لمن    ، إال 

وال ينبغي لنا أن نصد الناس عنهم بإسقاطهم    ويصحح األخطاء التي تقع منهم.

لهم  ؛بالكلية والنصيحة  الخطأ  إصالح  نحاول  أن  علينا  تستمر   ،بل  حتى 

 على وفق الكتاب والسنة.   صائبةوتكون   ،جهودهم 

 نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعًضا

 (: 198فائدة )

 . ويعذر بعضنا بعًضا فيما اختلفنا فيه ،نتعاون فيما اتفقنا عليه 

المسلم علماء  من  المنصفون  يقول  يف  هكذا  معهم  يختلفون  للذين  ين 

ا  بالعقيدة. المسائل  تتصل  ال  هذه  لتي  قائل  أن  اشتهر  اإلمام المق  وقد  هو  ولة 

 تعالى. رحمه اهلل الشافعي 

ما رأيت  ):  (1) اإلمام الذهبي عن يونس الصديف حين قال  ذكرهوما أروع ما  

 
 (.10/16ير أعالم النبالء )نظر: سي (1)
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ثم قال:    ،يف مسألة ثم افرتقنا، ولقيني فأخذ بيدي   ا أعقل من الشافعي، ناظرته يومً 

 ؟!(. وإن لم نتفق يف مسألة ،ايا أبا موسى أال يستقيم أن نكون إخوانً 

 خ لهال شيمن 

 (: 199فائدة )

 . ( ومن ال شيخ له فشيخه الشيطان ،لكل مريد شيخ)  تقول الصوفية:

زيد أبو  بكر  الشيخ  الشيطان:)  :(1) قال  فشيخه  له  شيخ  ال  كلمات    من  من 

 (. الصوفية الشيطانية

فهو    (،من ال شيخ له فشيخه الشيطان) أما قولهم:  )  :(2) ن بازوقال الشيخ اب

يث، وليس لك أن تتبع طريقة الشيخ إذا كانت س بحدباطل، ليس له أصل، ولي 

الرسول   تتبع  أن  عليك  بل  للشرع،    وأصحابه    ،مخالفة 

بإحسان، يف صالتك تبعهم  ومن  دعائك  ن وأرضاهم،  أحوالك،    ، ويف  سائر  ويف 

اهلل    ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئژ  :يقول 

 ٻ ٱژ  :ويقول  ،  [21األحزاب:]  ژی ی ی ی

 ژڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

فأنت عليك أن تتبعه بإحسان، باتباع الشرع الذي جاء به النبي    ،اآلية   [100التوبة:]

ذلك يف  به  والتأسي  وغير    ،،  الصوفية،  أحدثها  التي  البدعة  وعدم 

 . (الصوفية

 
 .(514ص) معجم المناهي اللفظية ينظر: ( 1)

 (.3/174فتاوى نور على الدرب )ينظر:  (2)
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 والية الفقيه

 (: 200فائدة )

الفقيه: نيابة ت   ،ة شيعي نظرية    وَّلية  للشرائط  عني  الجامع  اإلمام    عن   الفقيه 

يف زمان الغيبة، وذلك يف قيادة األمة    أو واليته عنه  ،ين عشر المنتظرالثا  المعصوم

 . اإلسالمية وتدبير شؤوهنا

ألن   األساس،  من  الشيعي  المذهب  وتدمر  بل  باطلة،  النظرية  وهذه 

عص على  قائم  الشيعي  مهام المذهب  المعصوم  غير  يتولى  فكيف  اإلمام،  مة 

 المعصوم حال غيبته؟. 

م على أصل اإلمامة، وأن الصحابة رضوان اهلل  ك قائوالمذهب الشيعي كذل

عليًّا   سلبوا  عليًّ   عنهم  أن  مع  اإلمامة،  يف  بكر   ا  حقه  أبا  بايع 

  األمة فارقوا  الذي  الشيء  نفس  يفعلون  الفقيه  بوالية  بقولهم  إهنم  ثم   ،

ا كفروا الصحابة من أجله، ويسلبون إمامهم الغائب كامل صالحياته، ويعطوهنو

 حسب زعمهم. فقيه للولي ال

 مذهب األشاعرة واملعتزلة ومن حنا حنوهم

 (: 201فائدة )

 يقول صاحب جوهرة التوحيد: 

 وك      ل ن      صي أوه      م التش      بيها

 

م  تنزيه       ا  ه  أو ف       وض ور  ل          أ وِّ

والمعتزل  األشاعرة  مذهب  هو  ووهذا  عندة،  يعترب  البيت  ال  هم  هذا  قاعدة 

 ، ومعناه: تجوز مخالفتها

 . الكتاب أو السنة آحاد أو غير آحاد  مننص أي: كل  (،)وكل نصي 
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ل ه (، أ وِّ التشبيه  معناه    )أوهم  عن  أصرفه  بقرينة  أي:  آخر  معنى  إلى  الظاهر 

 . عدم جواز التشبيه القرينة العقلية

 ن المعنى. أي: أثبت لفًظا مجرًدا ع   )أو فوض(،

التفويض   أو  التأول  الحالتين:  كلتا  تنزيها()ر  ويف  اقصد  ا  :أي  ،م  هلل  تنزيه 

  تفويضكأو يف تأويلك. 

فيه  قالوه  الذي  الكريم،   وهذا  القرآن  يف  الواردة  اهلل  لصفات  سلب  و  نفي 

، أي: باب األسماء  عن الداللة يف هذا الباب العظيم  ألحاديث النبي  

 والصفات. 

 الزم املذهب

 (: 202ئدة )اف

 مذهب.بالزم المذهب ليس 

 .(1) ؟!ذهب أم َّلذهب مهل َّلزم الم سئل شيخ اإلسالم قدس اَّلل روحه:

بمذهب؟  )  فأجاب: ليس  أم  مذهب  المذهب  الزم  هل  السائل:  قول  وأما 

يلتزمه؛ فإنه إذا كان   فالصواب: أن الزم مذهب اإلنسان ليس بمذهب له إذا لم 

 (. ا عليهليه كذبً قد أنكره ونفاه كانت إضافته إ 

 وعلى هذا فالزم قول اإلنسان نوعان:) :(2) وقال وأجاد

له الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه؛ فإن الزم الحق  زم قوال  أحدهما:

ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه ال يمتنع من التزامه بعد ظهوره،    ،حق

 اب. وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب األئمة من هذا الب

 
 (.20/217مجموع الفتاوى )ينظر: ( 1)

 (.29/42مجموع الفتاوى )ينظر: ( 2)
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ه  أكثر ما فيه أن  فهذا ال يجب التزامه؛ إذْ   ،الزم قوله الذي ليس بحق  والثاين: 

 وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين.   ،تناقضقد 

فال   وإال  إليه؛  يضاف  فقد  له  ظهوره  بعد  يلتزمه  أنه  حاله:  من  إن عرف  ثم 

لك  يلتزمه؛  لم  فساده  له  لو ظهر  قول  إليه  يضاف  أن  يليجوز  ما  قال  قد  ،  زمهونه 

 وهو ال يشعر بفساد ذلك القول وال يلزمه.  

ف الناس يف الزم المذهب: هل هو مذهب أو ليس اختال وهذا التفصيل يف  

أحدهما إطالق  من  أجود  هو  بعد   ،بمذهب؟  القائل  يرضاه  اللوازم  من  كان  فما 

رق بين الف   وهو  ،اوإن كان متناقًض  ، وضوحه له فهو قوله، وما ال يرضاه فليس قوله

 (.مه مع ملزوم الالزم الذي يجب ترك الملزوم للزو  ،الالزم الذي يجب التزامه 

 كدر اجلماعة

 (: 203فائدة )

 .(1) الُفرقة( صفو   خير من الجماعة  رُ دَ كَ ) :  بن أبي طالب  يقال عل

بدينه، ومالزمة   وهذا مثل يضرب يف الحث على االعتصام باهلل والتمسك 

التفرق    ، الجماعة  چ چ چ چژ ء، قال تعالى:واتباع األهواوعدم 

 [.153األنعام:] ژڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

ومدار السعادة الدنيوية واألخروية على االعتصام  )  :(2) ن القيمام اب قال اإلم

 باهلل، واالعتصام بحبله، وال نجاة إال لمن تمسك هباتين العصمتين. 

 . فإنه يعصم من الضاللة :فأما اَّلعتصام بحبله

 
 ولم ينسبه.  (202ص)احة الفص ، وسر(380ص)ظر: مفيد العلوم ومبيد الهموم  ين( 1)

 (.1/458ارج السالكين )نظر: مدي (2)
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بهواَّلعتصا  طريق    :م  على  كالسائر  اهلل  إلى  السائر  فإن  الهلكة،  من  يعصم 

محت فهو  مقصده،  إل نحو  إلى  اج  يصل  فال  فيها،  والسالمة  الطريق،  هداية  ى 

الضاللة،   فالدليل كفيل بعصمته من  له،  بعد حصول هذين األمرين  إال  مقصده 

ال  التي هبا تحصل له  الطريق، والعدة والقوة والسالح  سالمة من  وأن يهديه إلى 

 قطاع الطريق وآفاهتا. 

االعتصام باهلل يوجب يل، وفاالعتصام بحبل اهلل يوجب له الهداية واتباع الدل 

اختلفت   ولهذا  طريقه،  يف  هبا  يستلئم  التي  والمادة  والسالح،  والعدة  القوة  له 

 عبارات السلف يف االعتصام بحبل اهلل، بعد إشارهتم كلهم إلى هذا المعنى.

 تمسكوا بدين اهلل. ):فقال ابن عباس 

مسعود ابن  ح وقال  فإهنا  بالجماعة،  عليكم  وقال:  الجماعة،  هو  اهلل :    بل 

 الذي أمر به، وإن ما تكرهون يف الجماعة خير مما تحبون يف الفرقة. 

 . بعهد اهلل وقال مجاهد وعطاء:

 هو القرآن.  وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير:

هريرة  و أبي  اهلل  ،عن  يرضى »  :قال  ،  أن رسول  اَّلل  إن 

ا، وأن كوا به شيئً  تشروَّل  ،أن تعبدوه  :ا، يرضى لكما، ويسخط لكم ثالثً لكم ثالثً 

قيل   :ا، وأن تناصحوا من وَّله اَّلل أمركم، ويسخط لكمتعتصموا بحبل اَّلل جميعً 

 .((1) يف الصحيح رواه مسلم ،  «وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال 

 ***** 

 

 
 (. 1715صحيح مسلم ) (1)
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 من: حادي عشر: قبسات

 أحكام الكفار عمومًا واليهود والنصارى خصوًصا 

 تسمية النصارى

 (:204فائدة )

إن النصارى سموا هبذا االسم نسبة إلى بلدة  )  بن باز:  العزيز عبدشيخ  ال الق

 . (الناصرة

سموا    قلت: أهنم  أظن  كنت  ألنني  الشيخ؛  عن  الجملة  هذه  كتبت  وقد 

 يت ىت مت خت جتحت يب ىب مبژ:  نصارى أخًذا من قول المسيح  

 .[14]الصف: ژجث

 أهل الفرتة

 (: 205فائدة )

النصارى واليهود وغيرهم ممن    إن)  :وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين

لم تبلغهم الرسالة حكمهم حكم أهل الفرتة، فإذا كان يوم القيامة ُيختربون، فمن  

 . ( أطاع دخل الجنه، ومن عصى دخل النار

 الصابئون فرقة من النصارى

 (: 206فائدة )

الشيخ   باز:  العزيز عبدقال  النصارى،  )  بن  من  جزء  الصابئين  أن  الصحيح 

 . ( قهممن فرأي: فرقة  

الدباسي: الشيخ  لبيت  )  وقال  وليست  للجنوب،  تتجه  الصابئين  قبلة  إن 

 . (المقدس، وقال: إن بعض العلماء يقولون: إن الصابئين من النصارى
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العلما)  وقال: من  وكثيًرا  حنيفة  أبا  اإلمام  كاليهود  إن  يجعلوهنم  ء 

 . (يف إباحة ذبائحهم والنكاح من نسائهم ،والنصارى

 خدمة الكفار

 (: 207ة )فائد

الشيخ   للدراسة،    البسام:  اَّلل عبد وسئل  أوروبا  إلى  يذهبون  الذين  الطالب 

يجوز   فهل  والبنوك،  واألوتيالت  المطاعم  يف  فراغهم  أوقات  يف  يشتغلون 

 عملهم؟ 

 عمل يف البنوك الربوية. وتقديم الخمور، أو ال ال يجوز خدمة الكفار، فقال:

 املعاهدة مع الكفار

 (: 208فائدة )

الق محمد  ال  صالح  شيخ  بتاريخ:   العثيمينبن  المكي  الحرم  يف  درسه  يف 

 إن المعاهدة مع الكفار ثالثة أنواع:   ه :18/12/1418

العلماء   -1 بعض  وأجاز  جائزة،  فهذه  فأقل،  سنوات  عشر  لمدة  معاهدة 

 دة للمصلحة. زيادة الم 

   معاهدة سلم لألبد، فهذه غير جائزة؛ ألهنا تسقط الجهاد يف سبيل اهلل.  -2

أجازها  معا -3 للمصلحة، وممن  العلماء  بعض  أجازها  فهذه  مطلقة،  هدة 

 بن تيمية. اشيخ اإلسالم 

 ***** 
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 : قبسات من:أواًل

 لفقه أصول ا

 تعريف التقليد

 (: 209فائدة )

 . قبول قول الغير بغير دليل هو  التقليد:

 .بغير دليل بأنه اتباع قول الحجة من العلماء  وقد عرف:

 . والمقلد ليس من العلماء اتفاًقا 

 :(1)قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 )يكون التقليد يف موضعين:

عاميًّا  األول: المقلِّد  يكون  يستطي  ،أن  اال  معرفة  بنفسهع  ففرضه    ،لحكم 

 ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  التقليد؛ لقول اهلل تعالى: 

فإن  [43]النحل:  ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀ وورًعا،  علًما  يجده  من  أفضل  ويقلد   ،

 تساوى عنده اثنان خير بينهما. 

يت  الثاين: وال  الفورية،  تقتضي  حادثة  للمجتهد  يقع  فيها  أن  النظر  من  مكن 

 فيجوز له التقليد حينئذ(. 

  ، أن يلتزم مذهًبا معينًا يأخذ به على كل حال  : لكن الممنوع يف التقليد  قلت:

 وإن خالف الدليل.  ، فيأخذ به ويعتقد أن ذلك طريقه إلى اهلل 

 
 (. 1/87) ول من علم األصول، ابن عثيمينينظر: األص( 1)
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 تعريف املرتاب

 (: 210فائدة )

 . والريبة هي: الشك  . هو الشاك، أي: غير الجازم المرتاب:

 ال: رابه األمُر: أوقعه يف الَشكِّ والحيرة. ويق

قال   أمرين،  بين  يشك  الذي  هو  عذاب    فالمرتاب  حديث  يف 

« المؤمن  القرب:  الموقن-فأما  اَّلل   -أو  رسول  وهو  محمد،  هو  فيقول: 

  قد صالًحا،  نم  فيقال:  واتبعنا،  فأجبنا  والهد ،  بالبينات  جاءنا   ،

  فيقول: َّل أدري، سمعت  -أو المرتاب-  علمنا إن كنت لموقنًا به، وأما المنافق

 .(1)«يًئا فقلتهقولون ش الناس ي

 الفتوى

 (: 211فائدة )

 . (ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أنني أهل للفتوى) :(2) قال اإلمام مالك 

 داللة النص

 (: 212فائدة )

حميد:  الشيخ  قال  بن  النص،    صالح  إشارة  وأحياًنا:  النص،  داللة  قولهم: 

منها: عليه،    :أي  الحكم.  يفهم  المنصوص  غير  تعاالحكم  قوله   ہژ  لى: مثال 

نصًّ   :فالتأفيف  [23اإلسراء:]  ژھ ھ ھ ہ ہ   : والقتل  ،والشتم   ،احرام 

 . داللة النصب حرام

 
 (، عن أسماء.905(، ومسلم )86أخرجه البخاري ) (1)

 (.2/325والخطيب يف الفقيه والمتفقه ) ،(6/316ذكره أبو نعيم يف حلية األولياء )( 2)
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 املدعي

 (: 213فائدة )

َك.  : المدعي) :قال الشيخ الدكتور صالح بن حميد   هو الذي إذا َترَك ُتر 

يُ أن    :أي ال  على  المدعي  دعواهإجرب  تعقبها   ،قامة  على  ترك  إف  ،وال  ذا 

 . ( نه طالب والمدعى عليه مطلوبأل  ،اًض يأ تركوه هم  مهخصو

 املكروهات والواجبات

 (:214فائدة )

البسام اَّلل  عبد  الشيخ  زالت  )ج  :قال  إليها  احتيج  إذا  المكروهات  ميع 

الكراهة، وكذلك إذا اضطر إلى المحرم زالت الحرمة، وكل الواجبات إذا عجز 

 . (عنها سقطت

 نقض االجتهاد

 (: 215فائدة )

الدكتو  الشيخ  حميد قال  بن  صالح  ُينقض  )   : ( 1) ر  ال  العلم:  أهل  جمهور  قال 

باجتهاد.  نص    االجتهاد  فيها  يرد  لم  التي  الظنية  المسائل  يف  إذا حكم  المجتهد  فإن 

نفذ حكمه وال يجوز    ، ولم يصادم يف حكمه الكتاب وال السنة وال اإلجماع   ، قاطع 

ق بل   ؛ نقضه  ألن االجتهاد    الفه، ه إذا تغير اجتهاده، وال من مجتهد آخر يرى خ ال من 

، ولكن إذا تبدل  ا قض أيًض قض به لُنألنه لو نُ و  الثاين ليس بأقوى من االجتهاد األول، 

اجتهاده   فيها بحسب  يحكم  أن  فله  الحادثة  أو  المسألة  تلك  غير  الحاكم يف  اجتهاد 

 . الشرعية(   مر ولتستقر األحكام وال ينقض األول؛ حتى ال يتسلسل األ   ، الثاين 

 
 (. 1/385فقه الكلية )نظر: الوجيز يف إيضاح قواعد ال ي( 1)
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 اسالتأويل والقي

 (: 216فائدة )

أكثر ما يخطئ الناس بسبب التأويل والقياس، وبسببه  )  :(1) قال اإلمام أحمد

 .(وبقية الفرق ،ضل ت المعتزلة 

 فعل احملذور نسياًنا

 (: 217فائدة )

العثيمين: الشيخ محمد بن صالح  ناسًيا  )  قال  َفَعَلُه اإلنسان  أو  كل محذور 

ب واستدل  عليه،  إثم  فال  مكرًها  أو   ى ې ې ېژ:  قوله  جاهاًل 

 .[286]البقرة: ژائ ائ ى

، وهي ال تنطبق على  فيما بينه وبين اهلل  ،هذه يف العبادات كلها و  : أيًضا  قال و

 . (ما يرتتب على ذلك مما فيه إضرار لآلخرين فإنه يتحملهف، المعامالت وغيرها

 الفاضل واملفضول

 (: 218فائدة )

العثيمين:قا صالح  بن  محمد  الشيخ  ا )  ل  الشيء  يإن  قد  كون  لفاضل 

به أواًل،    المفضوُل  القيام  أفضل منه بكثير؛ إذا حصل مالبسات وأمور تستدعي 

، قال:  وضرب لذلك مثااًل: فالعمرة يف رمضان تعدل حجة مع النبي 

جهة  لو كان عنده أسرة فإذا سافر ضاعوا بسبب تركهم وإهمالهم، أو لو أن هناك  

لعمرة يف هذا المجال أفضل،  ق دراهم ا فإن إنفا  ،جهاد مفتقرة إلى مؤونة وإمداد

 وضرب أمثلة أخرى. 

 
 (. 3/63مجموع الفتاوى )ذكره عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ( 1)
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 معنى الشرط

 (: 219فائدة )

البسام َيْلَزُم )  : قال الشيخ عبد اَّلل  َيْلَزُم من عدمه العدم، وال  رط: هو ما  الش 

 . (من وجوده الوجود

 جئژ:  ومنه قوله تعالى  ،العالمة  :الشرط وهو يف اللغة)  :(1) قال ابن بدرانو

وال    ، ما يلزم من عدمه العدم  : ويف الشرع  . عالماهتا  :أي،  [18محمد:]  ژمئ حئ

 . يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته

فإن وجوب الرجم    ،وذلك كاإلحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاين

وكالحول الذي هو شرط وجوب   ،فال يرجم إال محصن  ،ينتفي بانتفاء اإلحصان 

 . حولبعد تمام ال فال تجب إال  ،ينتفي وجوهبا النتفائه ،الزكاة 

وذلك كالقدرة    ، فهو شرط السبب   ، ثم إن الشرط إن أخل عدمه بحكمة السبب 

الذي هو سبب ثبوت الملك    ، فإن تلك القدرة شرط لصحة البيع   ، على تسليم المبيع 

وهي متوقفة على    ، وهو حاجة االبتياع لعلة االنتفاع بالمبيع   ، المشتمل على مصلحة 

 .  بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع مه مخالًّ فكان عد   ، القدرة على التسليم 

  ، فهو شرط الحكم  ،وإن استلزم عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم

للصالة  بالصالة   ؛كالطهارة  اإلتيان  مع  عليها  القدرة  حال  الطهارة  عدم  فإن 

 (. يض وصول الثوابفإنه نق ،يقتضي نقيض حكمة الصالة وهو العقاب 

 االستدامة أقوى من البداية

 (: 220فائدة )

 ق    ال الش    يخ عب    د اَّلل البس    ام يف درس    ه يف الح    رم المك    ي بت    اريخ:

 
 (.162ص)المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد ظر: ين( 1)
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عند الفقهاء، ولذلك   االبتداء  إن االستدامة أقوى وألزم من)  ه :27/11/1417

ــة  ــة؛ ألن الرجع ــة للمطلق م، وأجــازوا الرجع ر  ــد النكــاح واإلنســان ُمحــْ َم عق رِّ حــُ

 .(1)(ستدامة لعقد سابقا

 لكسبه احملرم لعينه واحملرم

 (: 221فائدة )

م لكسبه  )  قال الشيخ عبد اَّلل البسام: م لعينه فهو حرام مطلًقا، وما ُحرِّ ما ُحرِّ

غيره على  ال  الكاسب؛  على  حرام  لذلك:  .فهو  بالنسبة    ومثال  ث  المورِّ بأموال 

 . ( لورثته، وأموال المضيف  بالنسبة لضيوف ه

لذاته  قلت:  والمحرم   ، الخمر رب  وش   ، والسرقة  ، والزنى  ، كالشرك   ؛ المحرم 

كما يف األمثلة التي ذكرها الشيخ البسام    ، هو الذي حرم على قوم دون قوم  ؛لغيره 

 المال   ؛ فهذا  الربا والحرام،  من  أمواله شيء  الرتكة يف  فقد يكون صاحب 

ألنه حرم بسبب كسبه هو،   حرام عليه اقتناؤه، إال أنه بعد وفاته يحل المال لورثته،

وكذلك إذا   . وقد وقف على قرب مرابي: اآلن حل  ماله  ،ف ولذلك قال بعض السل

ا، فيه الحالل والحرام، حرم عليه ما ا لضيوفه، وكان ماله مختلطً قدم الرجل طعامً 

 كان فيه من حرام، وجاز لهم تناول هذا الطعام، ألن المال محرم لغيره.

ر  ح لغيومبا  ، حراموهو اإل  ،)الصيد محرم لغيره  :(2) رقال المزين يف المختص

لغيرها ال  لعينها  محرمة  والميتة  م،  وحرام  ، محر  حالل  كل  أغلظ   يفه   ؛ على 

 . (اتحريمً 

 
 .(424ص)بن رجب ، االقواعد الفقهية: نظري( 1)

 (.8/394مختصر المزين )ينظر: ( 2)



 

186 

 ر يحذف( ظلل باألصف)الم

 ضابط األمر التعبدي

 (: 222فائدة )

 ما ضابط األمر التعبدي؟ سئل الشيخ عبد اَّلل البسام:

  حكمة منه، أو ال تعرف وال ُتعرف ال   ،ه الشارع هو األمر الذي أمر ب)   فقال:

 . (كل حكمته

 القياس يف العبادات

 (: 223فائدة )

ال يصح القياس يف العبادات، فالتلفظ بالنية عند  )  قال الشيخ عبد اَّلل البسام:

عليه العبادات  سائر  قياس  يجوز  وال  وارد،  والعمرة  بالحج  كالصالة    ، اإلحرام 

 . (والوضوء

 . ا بالنيةوتعيين النسك تلفظً  ،ة رون التلبيء عندنا ال يأكثر العلما قلت:

باز ابن  الشيخ  اإلثم،  )   :(1) قال  يف  أشد  بذلك  والجهر  بدعة،  بالنية  التلفظ 

اهلل   ألن  بالقلب؛  الني ة  السن ة  القائل   وإنما  وهو  وأخفى،  السر   يعلم 

  :ژەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅژ 

النبي    [.16الحجرات:] وال    ، وال عن أحٍد من أصحابه   ،ولم يثبت عن 

المت  األئمة  بالنيةعن  التلفظ  مشروعبوعين  غير  أنه  بذلك  فعلم  البدع   ؛،  من  بل 

 . (المحَدثة، واهلل ولي التوفيق

 
 (.2/315نظر: فتاوى إسالمية )ي( 1)
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د عن النبي  )  : (1)قال الشيخ ابن عثيمينو ال   ،التلفظ بالنية لم ير 

الصيام يف  وال  الطهارة  يف  وال  الصالة  عبادا   ، يف  من  شيء  أي  يف  ته  وال 

لم يكن    ،مرة، حتى يف الحج والع  الحج    ذا أراديقول إ

)والعمرة وكذا:  كذا  أريد  إين  ذلك  ،( اللهم  عنه  ثبت  أحدً   ،ما  به  أَمر  من    اوال 

إليه أهنا   َشَكت  أصحابه، غاية ما ورد يف هذا األمر أن ضباعة بنت الزبير  

الحج شاكية    ،تريد  النبي    ،(مريضة)وهي  لها  حجي »  :فقال 

 .(2)«ما استثنيِت  ي، فإن لِك على ربِّكأن محلي حيث حبستن :رطيواشت

يكون     والنذر  النذر،  بمنزلة  الحج  عقد  ألن  باللسان؛  هنا  الكالم  كان  إنما 

وال ينعقد النذر،    ، ا باللسان؛ ألن اإلنسان لو نوى أن ينذر يف قلبه: لم يكن ذلك نذرً 

  أمرها النبي    ، وع فيه ولما كان الحج مثل النذر يف لزوم الوفاء عند الشر 

 . « إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني » قول:  ن ت وأ   ، أن تشرتط بلساهنا 

اهلل   الحديث عن رسول  به  ثبت  ما  قوله:    وأما  ن جبريل إ » م ن 

وقل المبارك،  الوادي  هذا  يف  صلِّ  وقال:  عمرة   :أتاين  أو  حجة،  يف  عمرة 

نى ذلك أنه يذكر نسكه : فليس معنى ذلك أنه يتلفظ بالنية، ولكن مع(3) «وحجة

ظ بالنية ي   تلبيته، وإال فالنبيف  . (ما تلف 

 تتبع الرخص

 (:224فائدة )

 
  (.2/216ة )ظر: فتاوى إسالميين( 1)

 ،« ما استثنيت  فإن لك على ربك»ة، دون قوله:  ( عن عائش1207ومسلم )،  (5089أخرجه البخاري )  (2)

 ( من حديث ابن عباس. 2766وهذه الجملة أخرجها النسائي )

 ( عن ابن عباس.1534أخرجه البخاري ) (3)
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يقول العلماء: إن الذي يتتبع الرخص فاسق، أما  )  قال الشيخ عبد اَّلل البسام:

قٌّ   . (الذي يبحث عن الصحة فهو ُمح 

خص،  وال يجوز للعامي تتبع الر: )(1) جاء يف أصول الفقه البن مفلح  قلت:

 . (اان وغيرهمأحمد والقطويفسق عند ، إجماًعا وذكره ابن عبد الرب 

مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي    تتبع الرخص ميل  )  :(2) قال الشاطبي

أيًض  ومضاد  عليه،  المتفق  األصل  لذلك  مضاد  فهذا  الهوى؛  اتباع  لقوله  عن  ا 

الخالف  ،  [59النساء:]  ژخب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئژ:  تعالى وموضع 

، وهي  إنما يرد إلى الشريعةإلى أهواء النفوس، و  ن يردتنازع؛ فال يصح أ   موضع

 . (فيجب اتباعه ال الموافق للغرض  ،تبين الراجح من القولين 

القاضي وقال   إسحاق  بن  المعتضد)د   : ( 3)إسماعيل  على   ،  خلت 
 
إلي  فدفع 

منهم  وما احتج به كل ، من زلل العلماء  مع له الرخُص وكان قد ُج ه، ا نظرت في كتابً 

له:    ،لنفسه  المؤمنينفقلت  أمير  الكتاب زنديق  نفمص،  يا  ألم تصح ،  هذا  فقال: 

ولكن من أباح المسكر لم يبح ،  هذه األحاديث؟ قلت: األحاديث على ما رويت 

ومن   ،وما من عالم إال وله زلة،  ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر،  المتعة 

 (.لك الكتاب فأمر المعتضد فأحرق ذ،  جمع زلل العلماء ثم أخذ هبا ذهب دينه 

 عصية سفر املالرخصة يف

 (: 225فائدة )

قال الفقهاء: ال يجوز للمسافر سفر معصية أن  )  قال الشيخ عبد اَّلل البسام: 

 
 (.4/1564ابن مفلح ) ،أصول الفقهينظر:  (1)

 (.99/ 5) طبي، الشا الموافقاتينظر: ( 2)

 (.10/356ذكره البيهقي يف السنن الكربى ) (3)
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 . والمسح ثالثة أيام وغير ذلك ، واإلفطار ، يستعمل رخص السفر، مثل: القصر

َأي    قال:و المسافر  يستعملها  السفر  رخص  أن  نية  والتحقيق  وأن  سفر،   

اصي له إثمه وعليه وزره، وال  وكذلك َسْيُرُة للمع  ومعاصيه ُتكتب عليه،   المسافر

 . ( دخل لذلك برخص السفر، فالسفر كله سفر

 تداخل العبادات

 (: 226فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  بعُض )  قال  يدخل  العبادات  نوى  إن  إذا  بعض  يف  ها 

 . الشخص ذلك 

ركعت   فمثاًل: له  الفجرالطواف  وصالة  رك  ان،  ودخول  لها  راتبة،  عتان 

 وكل هذه تكفي ركعتان عنهن مع النية.   مسجد له ركعتان تحية،ال

واجب   الوضوء  واجب    وكذلك  الغسل  وكذلك  العبادة،  صار  ألداء  فإذا  ؛ 

على الشخص الواجبان مًعا ثم نوى رفعهما مًعا بعمل واحد؛ جاز، ودخل بعضه 

 .(هيف بعض إذا غسل جسمه كل  

 يث أو اآليةمحل املعنيني على احلد

 (: 227فائدة )

العثيمين: صالح  بن  محمد  الشيخ  تحتمل  )  قال  واآلية  الحديث  كان  إذا 

 . (ه عليهما مًعامعنيين فيجب حملُ 

 ال إنكار يف املسائل اخلالفية :خطأ قول من قال

  (:228فائدة )
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القيم   قال  ابن  إنك)  :(1) اإلمام  ال  الخالف  مسائل  إن  ليس  وقولهم:  فيها  ار 

 . أو العمله إلى القول والفتوى اإلنكار إما أن يتوج  بصحيح؛ فإن

ال أو  :ل قوأما  سنة  يخالف  القول  كان  شائعً إجماعً   فإذا  وجبا  إنكاره    ا 

 . فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله  ،ا، وإن لم يكن كذلك اتفاقً 

العمل إنكا   :وأما  وجب  إجماع  أو  سنة  خالف  على  كان  بحسب  فإذا  ره 

اإلنكار، فقيه   درجات  يقول  فيهاإنكاال    :وكيف  المختلف  المسائل  يف    ،ر 

إذا خالف كتابً  ا أو  والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم 

وال    ،وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن يف المسألة سنة   ،سنة 

 . ( اقلدً ا أو مدً ن عمل هبا مجتهلم تنكر على م  ،إجماع ولالجتهاد فيها مساغ

 اءاختالف العلم

 (: 229فائدة )

اال مواقع  يف  العلماء  رحمةاختالف  مواقع  ،  ختالف  يف  العلماء  واختالف 

 االتفاق نقمة. 

المغني  يف  قدامة  ابن  وحوله،  )   : ( 2) قال  وقوته  وطوله،  برحمته  تعالى  اهلل  فإن 

  أيت أمر اهللخذلهم حتى ي   ال يضرهم من   ، ضمن بقاء طائفة من هذه األمة على الحق 

وجعل  ذلك،  على  بقاءَ   السبَب   وهم  بقائهم  واقتداءَ   يف  بأئمتهم    هم علمائهم، 

وفقهائهم، وجعل هذه األمة مع علمائها، كاألمم الخالية مع أنبيائها، وأظهر يف كل  

نتهى إلى رأيها، وجعل يف سلف هذه األمة أئمة  قتدى هبا، ويُ يُ   طبقة من فقهائها أئمةً 

األ  مه  من  قواعدَ عالم،  هبم  هبم   د  وأوضح  ات   اإلسالم،  األحكام،  هم  فاقُ مشكالت 

 
 (.2/224إعالم الموقعين )ينظر:  (1)

 (.1/4ابن قدامة )، المغنيينظر: ( 2)
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حجة قاطعة، واختالفهم رحمة واسعة، تحيا القلوب بأخبارهم، وتحصل السعادة  

نفرً  منهم  اختص  ثم  آثارهم،  ومناصبهم باقتفاء  أقدارهم  أعلى  ذكرَ   ، ا  هم  وأبقى 

 . ( يفتي فقهاء اإلسالم األحكام، وبمذاهبهم    فعلى أقوالهم مدارُ   ، ومذاهبهم 

 الختالفا

 (: 230فائدة )

 . (إن اهلل ال يعذب فيما اختلف فيه) عن الشافعي:نقاًل سويدان القال طارق 

، كما أهنا ال تصح على إطالقها،  عبارة لم تثبت عن اإلمام الشافعي هذه ال   قلت: 

د  فالمجتهد إذا بذل وسعه يف تحري الصواب، لكنه أخطأ فهو معذور، وكذلك المقل 

ل ما يف وسعه، أما من  جتهاد، فإنه قد بذ وهو ليس من أهل اال   ، ه إذا قلد من يوثق بدين 

الرخص  غير  ،  يتتبع  فهذا  للهوى،  اتباًعا  العلماء،  أقوال  من  عليه  يسهل  بما  ويأخذ 

 معذور، بل هو ضال كما ذكر العلماء فيمن يتتبع هفوات العلماء ويأخذ هبا.  

 الغاية واملغيا

 (: 231فائدة )

ي الغاية داخلة يف الُمغَ ا هل
 ؟(1) 

من  كان  إذا  قالوا: ليست  كانت  إذا  أما  تدخل،  اُلمَغي ا  جنس  من  الغاية  ت 

 جنسه فال تدخل. 

األول: الوضوء:    مثال  يف  تعالى   ڀ ڀ پ پژقوله 

 ، فالمرفق من جنس ما غسل قبله فهو داخل. [6]المائدة: ژڀ

، والليل ليس  [187:]البقرة ژڌ ڍ ڍ ڇ ڇژقوله تعالى:    ومثال الثاين:

 
فالمرفقان   (1) المرفقين،  إلى  اليدين  نحو غسل  له،  الغاية  ما وضعت  الياء،  وتشديد  الميم  بضم  المغيا: 

 غاية، والمغيا غسل اليد. 
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ماء يستحسن إدخال جزء خل، وإن كان بعض العلنس النهار لذلك ال يدمن ج

 . (1) من الليل، ولكن ال اعتبار لذلك عند الجمهور

  ا ا، لكن إذوالغالب أن الغاية ال تدخل يف المغي  )  :(2)قال الشيخ ابن عثيمين

ثبت وقد  به،  األخذ  وجب  داخلة  الغاية  أن  على  يدل  دليل  النبي    وجد  عن 

   وأنه يغسله حتى يشرع يف العظم، (3) ير الماء على مرفقهأنه كان يد ،

 (.وعلى هذا يكون معنى )إلى(: الغاية، لكن دلت السنة على أن الغاية هنا داخلة 

 اجلزاء واإلجزاء

 (: 232فائدة )

ما تعمل تجز    :ومثاله.  وهو ترتب أمر على أمر آخر   ، هو المجازاة  :الجزاء

 . (5) بدلسقوط األمر أو التع كون الفعل كافًيا :جزاءواإل  .(4)به

 املصاحل املرسلة

 (: 233فائدة )

العملا إلى جهة  راجعة  المرسلة  إلى    ،لمصالح  وليس  التنظيم،  وإلى جهة 

، فهي ال تتعلق باالعتقادات وال العبادات، ألهنا مبنية على  جهة االعتقاد والدين

الشرعي وإنم  ،النص  التوقيف،  فيها  المرسلواألصل  المصالح  تتعلق  ة ا 

 
 (.1/85ابن قدامة ) ،نينظر: المغي( 1)

 (.1/174فتح ذي الجالل واإلكرام )ينظر:  (2)

 عن جابر بن عبد اهلل.  ،(256لسنن الكربى )أخرجه البيهقي يف ا (3)

 (.26ينظر: رشح الورقات يف أصول الفقه )ص (4)

 (. 1/183ينظر: تشنيف املسامع بجمع اجلوامع ) (5)
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ا المالكية والحنابلة واعتربوها حجة،  الحياتية، وقد أخذ هب  بالمعامالت واألمور

 وكذلك األحناف، وسموها االستحسان، أما الشافعية فقالوا بعدم حجيتها.  

 والفرق بين المصالح المرسلة والبدع واضح: 

مرسلة  مصالح ال، ألن الليست من باب البدع يف شيء :  فالمصالح المرسلة

 . ون إال يف األمور التعبديةذكرنا، والبدعة ال تك هبا يف العبادات كما ال يحتج 

الشريعة   :والبدعة لمقاصد  خادمة    ،مناقضة  فهي  المرسلة  المصلحة  أما 

 . ومندرجة تحت مقاصد الشريعة 

والعمل بالمصالح المرسلة أساس من األسس  )  :(1)قال الشيخ مناع القطان

لم يشهد    ،مضرة: جلب منفعة، أو دفع  يها مالك يف مذهبه، وهيالتي اعتمد عل

حفظ   إلى  ترجع  الشريعة  تكاليف  ألن  معين؛  باعتبار  وال  بإبطال  الشرع  لها 

 . مقاصدها يف الخلق، ضرورية كانت أم خارجية، أم تحسينية 

يف    :والضرورية  والدنيا  الدين  مصالح  قيام  يف  منها  بد  ال  التي  هي 

ال  الخمس  جميعً الضروريات  الملل  يف  الدين  ، اثابتة  حفظ    ، نفسوال  ، وهي: 

 والعقل.  ،والمال  ،والنسل

 . هي التي تؤدي إلى رفع الضيق، والحرج، والمشقة جية:راخوال

مقصودة    :والتحسينية  المعاين  هذه  وكون  األخالق،  بمكارم  المتعلقة  هي 

لشرع؛ عرف بأدلة كثيرة ال حصر لها من الكتاب والسنة، مما يدل على مقاصد ا

 .( ن حجة ى أن هذه المصلحة تكو ولذا ذهب مالك إل

 األخبار ال تنسخ

 
 (.354ص) تاريخ التشريع اإلسالمي ينظر:  (1)
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 (:234فائدة )

األخبار ال تنسخ إال إذا ورد فيها أحكام شرعية؛ فإن األحكام    قال العلماء:

بقوله   ومث َل  تنسخ،   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃژ:  الشرعية 

والشاهد[67]النحل:ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ قوله    :،  هو 

 وهو خرب منسوخ. ، ژچ چ چژ تعالى: 

ابن حزم قال   األوامر )   : ( 1) أبو محمد  إال يف  لفظ خرب    ، النسخ ال يجوز  أو يف 

وقد تنزه    ، ا ن كان يكون كذبً إ ألنه    ؛ وال يجوز النسخ يف األخبار   ، معناه معنى األمر 

 ٻژ:  واما دليل صحة النسخ فقول اهلل تعالى  ، وكذلك الرسول   ، اهلل تعالى عن ذلك 

 (.  تعالى التوفيق وباهلل   [، 106البقرة: ]   ژڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

الشنقيطي:قو األمين  محمد  الشيخ  بإجماع  )  ال  نسخه  يجوز  ال  الخرب  إن 

 . (المسلمين

 ترك املستحب لتأليف القلوب

 (: 235فائدة )

من المستحب ترك المستحب مؤقًتا    أنهإلى  ابن تيمية  شيخ اإلسالم    ذهب

 لتأليف القلوب. 

وأجادو شعائرهصف ا  فأم  )  :(2) قال  فمن  الصالة:  البسملة ة  مسألة    ن  فإ؛  ا: 

من القرآن ويف قراءهتا، وصنفت من    ا: يف كوهنا آيةً ا وإثباتً الناس اضطربوا فيها نفيً 

الطرفين مصنفات، يظهر يف بعض كالمها نوع من جهل وظلم، مع أن الخطب 

 
 (. 43ص)النبذة الكافية يف أحكام أصول الدين ينظر: ( 1)

 (.44ص)القواعد النورانية ظر: ين (2)
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 فيها يسير. 

ختالف الذي  وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة واال 

عنه،   ترهنينا  هو  لذلك  الداعي  المفرقة  إذ  الشعائر  فهذه  جيح  وإال  األمة،  بين 

الخالف جدًّ  إظهار  المسائل من أخف مسائل  الشيطان من  إليه  يدعو  ما  لوال  ا، 

 شعار الفرقة. 

يف   إال  القرآن  من  ليست  كمالك:  طائفة،  فقالت  القرآن:  من  آية  كوهنا  فأما 

على   ما ليس من كالم اهلل   ن الصحابة أودعت المصحفسورة النمل، والتزموا أ 

التربك. اعتقد    سبيل  وربما  عنه،  رواية  هذا  أحمد  أصحاب  من  طائفة  وحكى 

 بعضهم أنه مذهبه. 

المصحف   بقلم  المصحف  يف  كتبوها  ما  الشافعي:  منهم  طائفة،  مع  -وقالت 

 ى. إال وهي من السورة، مع أدلة أخر   -تجريدهم للمصحف عما ليس من القرآن 

ا:  حاب أبي حنيفة، فقالوحديث كأحمد ومحققي أص وتوسط أكثر فقهاء ال

ليس   ما  فيه  يكتبوا  لم  بأهنم  للعلم  القرآن؛  من  أهنا  تقتضي  المصحف  كتابتها يف 

أنزلت يف أول  آية مفردة  بقرآن، لكن ال يقتضي ذلك أهنا من السورة، بل تكون 

سطرً  الصحابة  كتبها  كما  سورة،  مفصواًل كل  ق  ،ا  ابنكما  َّل  »  عباس:  ال  كان 

 .(1) «الرحيمنزل بسم اَّلل الرحمن عرف فصل السورة حتى يي

كتبت يف أولها، وليست من    فعند هؤالء: هي آية من كتاب اهلل يف أول كل سورة 

ولم يوجد عنه نقل صريح    ، وهذا هو المنصوص عن أحمد يف غير موضع   . السورة 

 دلها. . وهو أوسط األقوال وأع بخالف ذلك. وهو قول عبد اهلل بن المبارك وغيره 

 
 (. 788أخرجه أبو داود ) (1)
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 صالة:تالوتها يف ال وكذلك األمر يف

 ا، كمالك واألوزاعي. ا وال جهرً ال تقرؤها ال سرًّ  :طائفة

 ا، كأصحاب ابن جريج والشافعي. تقرؤها جهرً  وطائفة:

المتوسطة: الثالثة  الرأي،    والطائفة  أهل  فقهاء  مع  الحديث  فقهاء  جماهير 

عن    ن أحمد يستعمل ما روي مع أ   ، حابةن جماهير الصا، كما نقل ع يقرؤوهنا سرًّ 

 . الجهر هبا لمصلحة راجحة  فيستحب ؛لبابالصحابة يف هذا ا

ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب برتك هذه المستحبات؛ ألن  

  مصلحة التأليف يف الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي  

البيت  بناء  رأى   ، تغيير  إبقا   لما  ال يف  تأليف  من  ابن  ئه  أنكر  وكما  على  قلوب،  مسعود 

 . ( ا، وقال: الخالف شر ثم صلى خلفه متمًّ   ، م الصالة يف السفر عثمان إتما 

 األمر عند األصوليون

 (: 236فائدة )

البريكالشيخ    قال  بعد الح)  :سعد بن عبد اَّلل  ر  ظعند األصوليين إن األمر 

 . ( لإلباحة ليس للوجوب

 . ينفيه عند األصولي مختلف  لكن األمر  قلت:

الدكتور محمد الزحيلي  قال  )(1) مصطفى  أمرً :  الشرع  ا ويحرمه،  قد يحظر 

تعالى:  قال  للعمرة،  أو  للحج  اإلحرام  أثناء  الصيد  كتحريم  به،  يأمر   ڀژ  ثم 

وقوله  [،  96المائدة:]  ژٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

بعد التحلل،  ثم أمر اهلل باالصطياد [،1المائدة:] ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ: تعالى

 
 (. 2/28الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي )ينظر:  (1)
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 . [ 2المائدة:] ژۋ ۋ ٴۇژ  :ىقال تعال 

 ٻ ٻ ٱژ  وحرم اهلل البيع عند النداء لصالة الجمعة، فقال تعالى:

ثم أمر    [،9الجمعة:]  ژٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

تعالى:   فقال  الصالة،  بعد  البيع  ومنه  الرزق،  وابتغاء   ٹ ٹژباالنتشار 

  هيتكم كنت ن»  :ومثله قوله    .[10الجمعة:]  ژڤ ڤ ڤ ڤ

 .(1) «فادخروا ؛ضاحي عن ادخار لحوم األ

أقوال،  عدة  على  الحظر  بعد  األمر  هذا  داللة  يف  األصوليون  اختلف    وقد 

 أهمها ثالثة آراء، وهي: 

وردت   -1 التي  األوامر  معظم  أن  بدليل  لإلباحة،  الحظر  بعد  األمر  إن 

الشافعي   رأي  وهو  السابقة،  كاألمثلة  اإلباحة  حكم  لها  ثبت  الحظر  بعض 

 حنابلة وبعض المالكية.وال

سواء   ؛األمر أنه للوجوب لوجوب؛ ألن األصل يف إن األمر بعد الحظر ل -2

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہژ  ورد بعد حظر أم ال، لقوله تعالى:

والشافعية  ،  [5التوبة:]  ژے الحنفية  قول  وهذا  باتفاق،  واجب  فالقتال 

 والمالكية، ورد أصحاب القول األول أن الوجوب هنا لدليل خارجي. 

يرجع  نإ -3 الحظر  بعد  كان    األمر  الذي  الحكم  من  إلى  الحظر  قبل 

أو أن    وجوب  بدليل  سبق،  الذي  الحظر  رفع  لمجرد  هو  إنما  هنا  واألمر  غيره، 

 
(1  )( الموطأ  يف  مالك  بلفظ:    ،(2137أخرجه  وورد  الخدري.  سعيد  أبي  القبور  عن  زيارة  عن  »نهيتكم 

بدا لكم«فزوروها ما  فأمسكوا  فوق ثالث،  األضاحي  )ر  ،، ونهيتكم عن لحوم  عن    ، (977واه مسلم 

 رواها أهل السنن عن جماعة من الصحابة. ،ه ألفاظ أخرىبريدة، ول
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ورود  قبل  الحكم  أصل  إلى  عادت  أهنا  يجدها  الحظر  بعد  لألوامر  المتتبع 

لمصلحة   ورد  إنما  الحظر  ألن  والقتال؛  واالدخار،  والصيد،  كالبيع،  الحظر، 

 مال بن الهمام. اقتضت ذلك، وهو رأي الك

اعتبار  المسأ وهذه   هو  الراجح  وإن  عملي،  عليها حكم  يرتتب  نظرية ال  لة 

 . (األدلة الخارجية التي تحدد الحكم

قال  فإنه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  رجحه  ما  هو  هذا  عن  )   : ( 1) ولعل  المعروف 

تقدم، وتعيد الفعل إلى  بعد الحظر ترفع الحظر الم   ( افعل ) السلف واألئمة أن صيغة  

،  [ 2المائدة: ]   ژۋ ۋ ٴۇژ تعالى:   له ء الكتاب والسنة؛ كقو ما كان عليه، هبذا جا 

تعالى:    ژۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھژ  وقوله 

تعالى: ،  [ 222البقرة: ]    [، 10الجمعة: ]   ژڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹژ  وقوله 

تعالى   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺژ:  وقوله 

ء بعد حظر  فإن هذا لما جا   [، 187ة: البقر ]   ژڇ چژإلى قوله:    [، 187البقرة: ]   ژٹ

واأل  ا الجماع  ليلة  النوم  بعد  تعالى كل  قوله  بخالف  وهذا  اإلباحة،  أفاد  :  لصيام 

  [، 53األحزاب: ]   ژے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀژ

 فإنه أذن لهم يف الدخول، لم يوجبه عليهم.   ، ا فإن االنتشار هنا قبل ذلك لم يكن واجبً 

قوله: أيًض   ،[5التوبة:]  ژھ ھ ھ ھ ہ ہژ  وأما  ا  فإنه 

 . (ا به وهو أنه كان مأمورً  ما كان قبل األشهر،وإعادة األمر إلى  ،رلرفع الحظ

 ترك املأمور 

 (: 237فائدة )

 ، ألن األصل يف األمر الوجوب. من المحظور ترك المأمور 

 
 (.92ص)الرد على األخنائي ينظر:  (1)
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 التعامل مع العامة

 (: 238فائدة )

 وترك مواضع الخالف.  ،الواجب أمر العامة بالمسائل المهمة 

ال يدركه    وما  ،قيق العلم الغيرة على د  :الغيرةومن  )  :(1) لقيمام ابن اقال اإلم

أبي طالب    ، فهم السامع أن يذكر له حدثوا  »  :ولهذه الغيرة قال علي بن 

 :وقال ابن مسعود    ،« أتحبون أن يكذب اهلل ورسوله  ،الناس بما يعرفون 

 . « فتنةإال كان لبعضهم   ،ا ال تبلغه عقولهما حديثً ما أنت بمحدث قومً »

كما قال    ، و يضعه يف غير محلهأ  ، ر أهلهلى علمه أن يبذله لغيفالعالم يغار ع 

مريم بن  فتظلموهمي»   :عيسى  أهلها  الحكمة  تمنعوا  ال  إسرائيل  بني  وال    ،ا 

 . «تبذلوها لغير أهلها فتظلموها

 خب حب جب يئ ىئژ:  عن تفسير قوله تعالى  وسئل ابن عباس  

للسائل،  [12الطالق:]  ژيب ىب مب يؤمِّ   :فقال  أخوما  إن  أين  ربتك نك 

 . وتكذيبك هبا كفرك هبا ،فإنك تكذب به  ، بتفسيرها كفرت

لحسناء التي هتدى  اكالمرأة    ،فالمسألة الدقيقة اللطيفة التي تبذل لغير أهلها  

 (. ف إلى ضرير مقعدزَ تُ  (2)  خود  : كما قيل، إلى ضرير مقعد 

 النص

 (: 239فائدة )

 
 (.306ص)روضة المحبين ينظر: ( 1)

 الخود: المرأة الشابة الناعمة الحسناء.  (2)
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عن الكثيرين  ، ولذلك نجد السبب يف ط النص: معصوم، لكن فهمه غير معصوم 

 وليس يف النصوص.   ، فالعيب فيهم ومنهم ص هو سوء فهمهم لها،  يف النصو 

التواضع   درجات  أعظم  أن  ذكر  التواضع،  عن  القيم  ابن  تكلم  لما  ولذلك 

قال للدين،  التواضع  )(1) هو  يعار  :  ال  أن  بمعقولٍ وهو  يتهم    ،  منقوًل   ض  وال 

 . الخالف سبياًل وال يرى إلى   ،للدين دلياًل 

، واالستسالم لرسول  لما جاء به ا هو االنقياد    :للدين  التواضع

 : وذلك بثالثة أشياء  ،له، واإلذعان

شيئً   األول: يعارض  ال  المعارَ أن  من  بشيء  به  جاء  مما  األربعة  ا  ضات 

 السارية يف العالم، المسماة: بالمعقول، والقياس، والذوق، والسياسة. 

أهل   فاألول: المت   للمنحرفين  من  ا الكرب  نصوص  كلمين،  عارضوا  لذين 

الفاسدالو بمعقوالهتم  العقل. ،  ةحي  قدمنا  والنقل:  العقل  تعارض  إذا  وقالوا: 

 إما عزل تفويض، وإما عزل تأويل.  ؛ وعزلنا النقل

القياس    والثاين: تعارض  إذا  قالوا:  الفقه،  إلى  المنتسبين  من  للمتكربين 

 ولم نلتفت إليه.  ، لنصوالرأي والنصوص: قدمنا القياس على ا

ال  الثالث:و الللمتكربين  من  والزهدمنحرفين  التصوف  إلى  فإذا    ،منتسبين 

 وا باألمر. ؤولم يعب ،قدموا الذوق والحال  ،تعارض عندهم الذوق واألمر

إذا تعارضت    ،للمتكربين المنحرفين من الوالة واألمراء الجائرين   والرابع:

 الشريعة.  وا إلى حكمسة ولم يلتفتقدموا السيا  ، عندهم الشريعة والسياسة 

 هم أهل الكرب.  ربعة:فهؤَّلء األ

 
 (.2/318دارج السالكين )مينظر: ( 1)
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 التخلص من ذلك كله.  والتواضع:

 من أدلة الدين، بحيث يظنه فاسد الداللة، أو ناقص  أن ال يتهم دلياًل   الثاين:ف

له شيء من ذلك  منه. ومتى عرض  أولى  كان  أن غيره  أو  أو قاصرها،  الداللة، 

 فيه، كما قيل:  منه، والبليةَ  اآلفةَ  ه، وليعلم أن فليتهم فهمَ 

 ا ص    حيًح ق    وًَّل عائ    ب  وك    م م    ن

 

 الس       قيم ه م       ن الفه       مِ وآفت          

 من       ه ولك       ن تأخ       ذ األذه       ان   

 

 ه      وموالف   عل      ى ق      در الق      رائِح  

دلياًل   أحد  اهتم  ما  أنه  حقيقة:  الواقع  هو  وهكذا  المتهم  وكان  إال  للدين   

الذهن وذهنه  ،الفاسد  عقله  يف  من،  المأفون  ال  فاآلفة  ن  ،عليلالذهن  يف  فس  ال 

 الدليل. 

رأيت أدلة    وإذا  يشكَ من  ما  فهمُ الدين  وينبو  عليك،  عنه ل  أنه    ،ك  فاعلم 

وشرف   كنزً لعظمته  تحته  وأن  عليك،  استعصى  العلم ه  كنوز  من  تؤت    ،ا  ولم 

 هذا يف حق نفسك.   ؛مفتاحه بعد

وليكن   الوحي،  نصوص  على  الرجال  آراء  فاهتم  غيرك:  إلى  بالنسبة  وأما 

للد  ر عليك  شيء  أيسر  تفعل(1) نصوصها  لم  فما  على  ،  فلست  شيء.   ذلك 

 وهذا ال خالف فيه بين العلماء.  ،. ولو. .ولو. 

له   استبانت  من  أن  على  المسلمون  أجمع  روحه:  اهلل  قدس  الشافعي،  قال 

 ها لقول أحد. : لم يحل له أن يدعَ سنة رسول اهلل  

لسانه وال  ال بباطنه، وال ب  ؛ ةلبت أ سبياًل   أن ال يجد إلى خالف النصِّ   الثالث:

 
عالمً   (1) تكون  أن  وثببشرط  بالنصوص  وعامها ا  وخاصها  ودالالهتا  وأقوال   وهتا  ومنسوخها،  وناسخها 

 أهل العلم يف ذلك كله، حتى ال تتجرأ على أقوال العلماء بغير علم. 
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المُ   ،لهبحا  وال   ،بفعله فهو كخالف  الخالف:  من  بشيء  أحس  إذا  على  بل  قدم 

النفس  وقتل  الخمر،  وشرب  ذلك.    ،الزنا،  من  اهلل  عند  أعظم  الخالف  هذا  بل 

 واألئمة على نفوسهم.  ،وهو الذي خافه الكبار  ، وهو داع إلى النفاق

م  لقول  للنص  المخالف  أن  أو واعلم  ومقلده،  وشيخه  ومعقوله،    تبوعه  لرأيه 

وسياسته وذوق  معذورً   ، ه،  اهلل  عند  كان  بمعذور -  ا إن  هو  ما  واهلل  فالمخالف    -وال 

 لقوله لنصوص الوحي أولى بالعذر عند اهلل ورسوله ومالئكته والمؤمنين من عباده. 

تقليدً فواعجبً  خالفها  من  لعذر  للنصوص  المخالفين  بطالن  اتسع  إذا  أو ا  ا، 

يوخهم لف أقوالهم، وأقوال ش كيف ضاق عن عذر من خاف ،  ، أو لغير ذلك أوياًل ت 

الحبائل  له  نصبوا  وكيف  النصوص؟  موافقة  الغوائل  ، ألجل  ورموه   ،وبغوه 

حااًل   ، بالعظائم أسوأ  منه وجعلوه  وانسلوا  بدائهم  فرموه  الجرائم؟  أرباب  من   

 .( ملهم ومعاذا. واهلل أعل  ا وجعلوا تعظيم المتبوعين مالذً   ، وقذفوه بمصاهبم  ،ا لواذً 

 االجتهاد

 (:240فائدة )

 قال الناظم: 

 واَّلجته        اد يف مح        ل ال        نص

 

صِّ كت      ارك الع      ين ألج      ل    الق       

ألن    قلت:  النص،  وجود  مع  اجتهاد  ال  أنه  يوضح  أن  يريد  البيت  هذا 

النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ينبغي أن تقدم على كل رأي وفهم، ويشير 

الم أن  إلى  النص  البيت  وجود  حال  يف  اجتهد  الشيء  يرتك  لصريح  الصريح، 

 . بالظنون واألوهام القطعي، ويتمسك

فيه:   قال  البيت  هذا  شرح  يف  لطيف  كالم  المغامسي  قومً ) وللشيخ  أن  ا  لو 

فسمع الرجال  ، فتباكى النساء ، ا لهمثم وهم يف نزهتهم فقدوا صبيًّ  ، ذهبوا يف نزهة
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فذهب   ،حو الشرق نتتجه مثاًل ار أقدامه  فوجدوا آث  ،يبحثون عن الصبيوا  أخذو

أ الرخمس  من  ست  األثر  و  يتتبعون  عنه وجال  ماضون    ،يبحثون  هم  وبينما 

وها    وجدنا الصبي،  أن قد  إذ نادى مناد من النساء  ،يبحثون عن الصبي وفق آثاره

 ا. لم يعد ضائعً وعاد،  هو قد

وُ   ، عادوا   العقالء   فالرجال    عنه  يبحثون  الذي  أ   ، جد ألن  ليس    : حدهم فقال 

هذا    : كيف عاد من الغرب؟ فنقول له ف   ، لشرق ة ا جه   تتجه   إن آثاره و   ، د معقول أنه عا 

 حتى نجده!!   ، قال: ال العربة باألثر، نبحث عنه باألثر قد عاد   هو الصبي أمامك 

ال أنا لي يف    فيقول:  !هو بين يديك  ، هاأن من تبحث عنه  فيحاولون إفهامه 

 لشرق. جهة ا  سأذهب  ،واألثر جهة الشرق ،األثر

ق معنى  يف  )ولهم:  هذا  النص  واالجتهاد  العين)محل  عين  -  (كتارك 

نفسه  -اإلنسان عنه،ذاته  ،يعني  يبحث  الذي  الشيء  أو  القص)   ،    : يعني  (ألجل 

 اليقين(.  :أي ،قص األثر ويرتك العين ي

 من ضيع األصول حرم الوصول

 (:241فائدة )

 من ضيع األصول حرم الوصول. 

 . (1) لسلفالقيم وعزاه لبعض اذكر هذا القول ابن 

ا الشيخ عبد  السعديقال  إلى  )  :(2) لرحمن  الدين ترجع  النافعة يف  فاألمور 

 أمرين: علم نافع، وعمل صالح. 

النافع: العلم  لسعادة    أما  المثمر  واألرواح،  للقلوب  المزكي  العلم  فهو 

 
 (.254ص)نظر: طريق الهجرتين ي( 1)

 (.36ص)جة قلوب األبرار ينظر: هب( 2)
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من حديث وتفسير وفقه، وما يعين    وهو ما جاء به الرسول    ؛الدارين 

ذل بحسبعلى  العربية  علوم  من  والموضع    ك  الوقت  اإلنسان،  حالة  فيه  الذي 

 . عيين ذلك يختلف باختالف األحوال وت

أن يجتهد طالب العلم يف حفظ مختصر من مختصرات    والحالة التقريبية: 

  ا ، متدبرً ا، فليكرره كثيرً افإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظً   ،الفن الذي يشتغل فيه 

م  ترسخ  حتى  قلبه لمعانيه،  يف  تكون  ،عانيه  ك  ثم  الفن  هذا  كتب  التفسير  باقي 

وال حفظ والتوضيح  إذا  اإلنسان  فإن  وأدركه،  عرفه  الذي  األصل  لذلك  تفريع 

كلها الفن  كتب  عليه  هانت  معرفتها  يف  تامة  ملكة  له  وصار  صغارها    ؛ األصول 

 وكبارها. ومن ضيع األصول حرم الوصول. 

واستعا ذكرناه،  الذي  هذا  على  حرص  وفمن  اهلل،  أعانه  باهلل:  يف  ن  بارك 

 الذي سلكه. علمه، وطريقه

ومن سلك يف طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة: فاتت عليه األوقات، ولم 

 ا والواقع يشهد به، فإن يسر اهلل له معلمً  ،يدرك إال العناء، كما هو معروف بالتجربة

 ل إلى العلم.يحسن طريقة التعليم، ومسالك التفهيم: تم له السبب الموص 

األم الثاين  وأما  العمل  -ر  هلل،  :  -الصالحوهو  اإلخالص  جمع  الذي  فهو 

للرسول   من  والمتابعة  هلل  يجب  ما  باعتقاد  اهلل:  إلى  التقرب  وهو   ،

يليق  ال  عما  وتنزيهه  العبودية،  من  عباده  على  يستحقه  وما  الكمال،  صفات 

ه عما مضى،  يف كل خرب أخربا ب ، بجالله، وتصديقه وتصديق رسوله

ل اآلخرة، والجنة والنار،  المالئكة، وأحوعن الرسل، والكتب وا  تقبلوعما يس

 . والثواب والعقاب وغير ذلك

اهلل، وحقوق خلقه من حقوق  عباده:  اهلل على  فرضه  ما  أداء  يسعى يف    ، ثم 
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والتطوعات، خصوًص  بالنوافل  ذلك  مستعينً   ا ويكمل  أوقاهتا،  يف  باهلل    االمؤكدة 

فعلها،   وتكميعلى  تحقيقها  اإلخ  لها،وعلى  وجه  على  ال  وفعلها  الذي  الص 

 . ض من األغراض النفسية يشوبه غر

وخصوًص  المحرمات،  برتك  اهلل  إلى  يتقرب  إليها   اوكذلك  تدعو    التي 

إليها وتميل  بفعل   ؛النفوس،  إليه  يتقرب  كما  هلل،  برتكها  ربه  إلى  فيتقرب 

الطريق   هذا  بسلوك  العبد  وف ق  فمتى  العمل،المأمورات،  اهلل  يف  على   واستعان 

وكان كماله بحسب ما قام به من هذه األمور، ونقصه بحسب   ،ذلك أفلح ونجح 

 . (ما فاته منها

 املطلق

 (:242فائدة )

 . إلطالق ال وجود له إال باألذهانالمطلق بشرط ا قاعدة منطقية:

والقرامطة   الفالسفة  غالة  على  الرد  يف  القاعدة  هذه  اإلسالم  شيخ  ذكر 

أن   ،اطنية والب يزعمون  ال  الحق    الذين  الوجود  : (1) قالفمطلق،  هو 

ثابتً ) المعدوم  كون  عن  أعرض  العدموالقونوي  يف  معلوم   ،ا  القول  هذا  فإن 

والمنقول  المعقول  يف  األئمة  عند  طريقً   ،الفساد  سلك  أبلغولكن  هي  يف   ا 

المطلق   ،التعطيل  الوجود  هو  الحق  أن  الخلق    ،مضموهنا  وبين  بينه  من  والفرق 

 طلق الوجود كان هو الحق. أُ وإذا  ،اين كان خلقً فإذا عُ  ؛جهة التعيين 

الخارج عن محل  ،  هذا له يف  المطلق بشرط إطالقه ال وجود  أن  وقد علم 

وال حيوان مطلق بشرط    ،فليس يف الخارج إنسان مطلق بشرط اإلطالق  ،العلم 

 
 (.210ص)المرتاد يف الرد على المتفلسفة  غيةينظر: ب (1)
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ا ال وجود له هذ ف  ،إن الحق تعالى هو الوجود بشرط اإلطالق  فإذا قال:  اإلطالق.

الخا يقدر  ،رجيف  الذهن  مطلقً وجودً   وإنما  حيوانً   ،اا  يقدر  مطلقً كما  ا  وإنسانً   ،اا 

 ا. ا مطلقً ا وجسمً ا مطلقً ا وفرًس مطلقً 

نه ال وجود له يف الخارج  إ  :فهذا إما أن يقال  ؛إنه المطلق ال بشرط  وإن قال:

إذ ليس يف الخارج   هو موجود يف الخارج لكن بشرط التعيين وأما أن يقال:  ا.أيًض 

 وجود معين. إال 

أحد   المعي    :التقديرينفعلى  الوجود  هو  الحق  وجود  المخلوقيكون    ، ن 

إما    ؛وكالمهم كله يدور على هذين القطبين   وعلى اآلخر ال وجود له يف الخارج.

 وإنما هو أمر مطلق    ، وال حقيقة يف الخارج أصاًل   ،ال وجود له  أن يجعلوا الحق  

 يف األذهان. 

عينَ أو يجعلوه  أن  المخلوقات وجو  ما  يكو  ،د  للمخلوفال  خالق  ن    قات 

وإن    ، وهذا حقيقة قول القوم  ،وال يكون رب كل شيء وال مليكه   ، ها أصاًل غيرُ 

 . (كان بعضهم ال يشعر بذلك

 داللة التضمن

 (:243فائدة )

كداللة لفظ: اإلنسان على    ،داللة التضمن هي داللة الشيء على جزء معناه

ا إياه، وكداللة لفظ ، وسميت تضمنا لتضمنهفقط، أو على الناطق فقطالحيوان  

البيع على اإليجاب فقط، أو القبول فقط، وكما يقال: سقط البيت، ويراد سقفه،  

 .(1)وانكسر خالد، ويراد رجله 

 ؟هل يقتضي التكرار أم ال :األمر املطلق

 
 (.2/137أصول الفقه ) ظر: الوجيز يف ين (1)
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 (:244فائدة )

تيمية ابن  الدين  تقي  الشيخ  ال)  :(1) قال  اتنازع  يف  ه ناس  المطلق:  ل  ألمر 

 : ثالثة أقوال يف مذهب أحمد وغيره يقتضي التكرار؟ على

 منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل.   ،كقول طائفة  ، يقتضيه قيل:

 منهم أبو الخطاب.  ،كقول كثيرٍ   ،ال يقتضيه وقيل:

 ا بسبب اقتضى التكرار. إن كان معلقً  وقيل:

 والصالة.هو المنصوص عن أحمد كآية الطهارة وهذا 

 والعتق المعلق.  ال يتكرر يف الطالق   فهذا فإن قيل:

وكذلك الطالق المعلق نفسه ال    ،ألن عتق الشخص الواحد ال يتكرر   قيل:

 وهو محدود بثالث.  ،بل الطلقة الثانية حكمها غير حكم األولى  ،يتكرر 

الناذر: اين  وإذا أعط  ،ا أن أعتق عنه هلل علي إن رزقني اهلل ولدً   ولكن إذا قال 

 . (وبسط هذا له موضع آخر، أتصدق بعشره: تكرر أو  ، أن أزكيه مااًل 

 فعل املأمور

 (:245فائدة )

فوائد  تيمية  من  ابن  اإلسالم  إرشاد  )  :(2)شيخ  فذاك  بأمر  العبد  أمر  إذا 

به صار محبوًبا هلل  المأمور  له   ،ودالله، فإن فعل  وإن كان    ،وإال لم يكن محبوًبا 

 . (وين غير التشريعفالتك ؛وينًا لمعنى آخر مراًدا له، وإرادته له تك

 اليفتكال

 (:246فائدة )

 
 (.21/380مجموع الفتاوى )ر: ينظ (1)

 (. 11/357المصدر السابق ) (2)
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له األمر التكاليف  ،من الح  عليه  يتذكر بمالحظة األمر عظمة  هانت  ، ألنه 

 .  اآلمر 

 ***** 



 

209 

 ثانًيا: قبسات من:

 أبواب الطهارة وما يتعلق بها 

 الوسوسة يف الطهارة

 (:247فائدة )

وهو    ، عقيل  بنَ إن الشيخ اإلمام ا)  :(1)ينقال الشيخ محمد بن صالح العثيم

فط  م أحد  أحمداحل علماء  اإلمام  إنني    ،ذهب  فقال:  من  سأله رجل موسوس، 

ف النهر  إلى  أذهب  ة وسوستي  إذا خرجت كثر  ثم  الجنابة،  من  الماء  يف  أنغمس 

 أغمس نفسي يف الماء مرة أخرى، فماذا ترى يف حالتي؟ فر، شعرت بأنني لم أطهُ 

 ؟ فقال: لماذا .ال  تصليفقال الشيخ: أرى أ

الرسول   ألن  منهم    يقول:  قال:  عد  ثم  ثالثة:  عن  القلم  »رفع 

 . (، وتصرفك تصرف مجنون(2)المجنون«

 الوضوء للطواف

 (:248فائدة )

  يرى شيخ اإلسالم ابن تيمية  )  :قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين

للح أجاز  ولهذا  قال:  الطواف،  صحة  يف  شرًطا  ليس  الوضوء  إذا أن  ائض 

الذي هو ركن من أركان    ،اإلفاضة  رفقتها أن تطوف طواف  اضطرت للسفر مع 

 . (وهي حائض ،الحج 

 . ( حنيفة وابن القيم يوهو رأي اإلمام أب ) :وأضاف الشيخ صالح بن حميد

 
 (. 8/2ذكره الشيخ ابن عثيمين يف فتاوى نور على الدرب ) (1)

 أبي طالب.  عن علي بن ،(2042)وابن ماجه  ، (4403وأبو داود ) ،(956) مسندهأخرجه أحمد يف  (2)
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 إذا أحدث يف أثناء الطواف فماذا يفعل؟  وسئل الشيخ محمد بن عثيمين:

اإلسالم  )  فأجاب: تيميةشيخ  ا   ، ابن  ن:  يقولو  ،المحققين   لعلماءوبعض 

ألنه الطواف؛  ي  يكمل  صريح  حديث  يوجد  للطواف،  ال  الوضوء  وجب 

 . (ويعيد الطواف من أوله ،والجمهور يوجبون عليه أن يخرج

وجوه   قلت: من  الطواف  بين  الفرق  اإلسالم  شيخ  بين  :  (1) فقال  ،وقد 

لكالم، فمن  »الطواف بالبيت صالة، إَّل أن اَّلل أباح فيه اوالحديث الذي يروى:  

يت فال  بخير«تكلم  إَّل  موقوفً ر  قد ،  (2)كلم  يروى  وهو  النسائي؛  ومرفوعً واه  ا،  ا 

موقوفً  إال  يصححونه  ال  بالحديث  المعرفة  ابن  وأهل  كالم  من  ويجعلونه  ا، 

 عباس، ال يثبتون رفعه. 

فال حجة فيه؛ ألنه ليس المراد به: أن الطواف نوع من الصالة:    ؛وبكل حال

الكالم   اف يباح فيها، فإن الطوالة مطلقً جنائز، وال أنه مثل الصكصالة العيد، وال

فيه   الضحك والقهقهة، وال تجب  يبطله  فيه، وال  بالنص واإلجماع، وال تسليم 

تكبير   فيها  الجنازة  فإن  الجنازة،  مثل  هو  فليس  المسلمين،  باتفاق  القراءة 

حد    ،وتسليم  وهذا  بالتسليم،  وتختم  بالتكبير  ا  فتفتح  فالصالة  أمر  يها  لتي 

قال  بالوضوء،   »كما  ال:  الطمفتاح  التكبير   ،هورصالة    ، وتحريمها 

 . (3)«وتحليلها التسليم

 
 (.1/345الفتاوى الكربى )ينظر:  (1)

»الطواف بالبيت صالة، فأقلوا من   قال:،  عن رجل أدرك النبي    ،(2922أخرجه النسائي )  (2)

)   ،الكالم« الدارمي  بلفظه:  )  ،(1989ورواه  الظمآن  موارد  كما يف  أبي شيبة    ، (998وابن حبان  وابن 

 ا. رفوعً عن ابن عباس م ،(12808)

قال . عن علي ،(275وابن ماجه ) ،( 3لرتمذي )وا  ،(61وأبو داود ) ،(1006) مسندهأخرجه أحمد يف ( 3)

 الرتمذي: هذا الحديث أصح شيء يف هذا الباب وأحسن.
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أوله يف  كرب  وإن  تحليل،  وال  تحريم  له  ليس  على    ، والطواف  يكرب  فكما 

ا؛ ولهذا يكرب  من غير أن يكون ذلك تحريمً   ،الصفا والمروة وعند رمي الجمار 

لها والصالة  الركن،  حاذى  بتكبيرها    كلما  ألنه  ما  تحريم،  المصلي  على  يحرم 

 من الكالم أو األكل، أو الضحك أو الشرب، أو غير ذلك، والطواف ان حالاًل ك

يُ  شيئً ال  مباًح حرم  كان  ما  كل  بل  يف ا،  مباح  فهو  المسجد  يف  الطواف  قبل  ا 

الطواف، وإن كان قد يكره ذلك؛ ألنه يشغل عن مقصود الطواف، كما يكره يف 

 . ند رمي الجمار عرفة، وع 

كالم، واألكل والشرب،  ن الطواف ال يبطل بال ف نزاع بين العلماء أوال يعر

كما ال يبطل غيره من مناسك الحج بذلك، وكما ال يبطل االعتكاف   ،والقهقهة 

يستحب   واالعتكاف  المعتكف    بذلك،  قعد  فلو  يجب،  وال  الحدث  طهارة  له 

فإن هذا  ا،  ا أو حائًض كان جنبً   وهو محدث يف المسجد لم يحرم، بخالف ما إذا 

ال منه  المسجد؛ ال ألن    ،جمهوريمنعه  اللبث يف  من  والحائض  الجنب  كمنعهم 

اعتكافه  كان حكم  لالغتسال  المعتكف  إذا خرج  ولهذا  االعتكاف،  يبطل  ذلك 

عليه يف حال خروجه، فيحرم عليه مباشرة النساء يف غير المسجد، ومن جوز له  

للم جوز  الوضوء  مع  يتوضأ،  اللبث  أن  يفوعتكف  قول يلبث  وهو  المسجد،   

 مد بن حنبل وغيره. أح

النبي   عن  ثبت  أنه  والذي  الطواف :  عن  الحائ   ،  (1) «»نهى 

أن َّل يحج بعد العام مشرك، »  :ا على الموسم، فأمر أن يناديوبعث أبا بكر أميرً 

 
اهلل (  1) رسول  علي  فدخل  حضُت،  بسَرف  كنا  فلما  الحج،  إال  نرى  ال  خرجنا  قالت:  عائشة  لحديث 

،  « :دم،  إن هذا أمر كتبه اَّلل على بنات آ؟«. قلت: نعم، قال: »ك أنفستما ل وأنا أبكي، قال

 (. 1211ومسلم ) ،(294«. أخرجه البخاري )أن َّل تطويف بالبيت فاقضي ما يقضي الحاج، غير
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، وكان المشركون يحجون، وكانوا يطوفون بالبيت  (1) «وَّل يطوف بالبيت عريان

ثياب عص فيقولون:  نطعراة،  فال  فيها  اهلل  الحمسينا  إال  فيها  دان  ،  (2) وف  ومن 

 . [31األعراف:] ژپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ ويف ذلك أنزل اهلل:، ها دينَ

 ےژ  مثل: طوافهم بالبيت عراة   [،28ألعراف:]ا  ژھ ھ ھژ  وقوله:

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 [. 28األعراف:] ژۉ

  ، حرامإذا كان يف المسجد الا  ا، خصوًص رة يجب مطلقً ومعلوم أن سرت العو

حال   يف  االستتار  لكن  الطواف،  لخصوص  ذلك  يجب  فلم  يرونه،  والناس 

 الطواف أوكد لكثرة من يراه وقت الطواف. 

فينبغي النظر يف معرفة حدود ما أنزل اهلل على رسوله، وهو أن يعرف مسمى  

 . ا( م إليهأمر بالوضوء عند القيا الصالة التي ال يقبلها اهلل إال بطهور، التي 

  يبطل الوضوءجة وضمها التقبيل الزو

 (:249فائدة )

بتاريخ:  المكي  الحرم  يف  درسه  يف  العثيمين  صالح  بن  محمد  الشيخ  قال 

إن تقبيل الزوجة وضمها ال يبطل الوضوء؛ ولو كان بشهوة،  )  ه :23/6/1416

اهلل   إن قول  يعني:[6]المائدة:  ژڃ ڄ ڄژ:  وقال:  ، كما  الجماع  ، 

ره حرب  .  األمة ابن عباس  فس 

 . (ي فحينئذ يجب الوضوءذفإن َخَرَج بعد التقبيل والضم م  ثم قال:

 
 عن أبي هريرة.  ، (1347ومسلم ) ،(1622أخرجه البخاري ) (1)

 ، ألهنم تحمسوا يف دينهم   :حمسا ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة قيس؛ سموا    ،الحمس: هم قريش  (2)

 تشددوا. :أي



 

213 

 أقسام املياه

 (: 250فائدة )

بدأ الشيخ عبد اَّلل البسام بإلقاء درسه يف الحرم بعد الحج؛ بل يف بداية العام  

األحد  1418 يوم  وبالتحديد  أ19/1/1418ه ،  بشرح  وبدأ  المياه، ه ،  حكام 

 هور، وطاهر، ونجس. ه إلى ثالثة أقسام: ط الفقهاء قسموا الميا إن) فقال:

تيمية  إن شيخ اإلسالم    وقال:  نوعان: ابن  المياه  يقولون:  المحققين  وبعض 

، ونجس فقط، وأن النوع الثالث هذا ال دليل عليه من السنة والكتاب. ر  ر  ُمَطهِّ
 َطاه 

طَ   وقال: الماء  أن  الصحيح:  أوإن  قل   ، ر  ُمَطهِّ ر  
يتغير    اه  لم  ما  كثر، 

 .(1) ( جاسةبن

 معاجلة املاء النجس

 (: 251فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  طاهًرا    سئل  يكون  فهل  النجس،  الماء  عولج  إذا 

 مطهًرا؟ 

تأخذ  )   فقال: هل  يعني:  باالستحالة،  تقول:  التي  القاعدة  على  ينبني  هذا 

فمثاًل  إليه؟،  استحالت  ما  نالخ  : حكم  بحكم مر  تحول  فإذا  الزمن    جس، 

 . ، فهل يكون طاهًرا؟خلٍّ والحرارة إلى 

 فيه قوالن، والجمهور يقولون: يأخذ حكم ما استحالت إليه.  قال:و

بطريقة   تم  فإذا  لمعالجته؛  له عدة وسائل  إن  قال:  المعالج،  للماء  وبالنسبة 

 . ف؛ فإنه يكون طاهًرا مطهًرا ظِّ سليمة ونُ 

 
 (. 3/5ك على مجموع الفتاوى )ظر: المستدرين (1)
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الجه  ،إهنم  وقال: المسئوأي:  بعدات  ينصحون  يف  لة  وضعه  أو  شربه،  م 

 . (لطعاما

الشيخ و بالنجاسات  :(1)عثيمين  ابن   سئل  المتلوث  الماء  تكرير  حتى    ،عن 

الخبيثة  الروائح  من  سليًما  نقيًّا  الماء  وعن    ،يعود  ولونه؟  طعمه  تأثيرها يف  ومن 

 ه؟ وطهارة اإلنسان وشرب ،حكم استعمال هذا الماء يف سقي المزارع والحدائق 

بقوله: حا)  فأجاب  التكرييف  الماء  تكرير  ُيزيل  الذي  المتقدم،  تلوثه  ر  ل 

الخبيثة  ،بالنجاسة  الروائح  من  سليًما  نقيًّا  يعود  طعمه   ، حتى  يف  تأثيرها  ومن 

ك يف طهارة الماء،   ولونه، مأمون العاقبة من الناحية الصحية، يف هذه الحال ال ش 

نه صار طهوًرا  شربه وأكله وغير ذلك، ألوأنه يجوز استعماله يف طهارة اإلنسان و

و  لزوال طعًما  النجاسة  الباهلي أثر  أمامة  أبي  عن  الحديث  ويف  ولوًنا،  رائحة ً 

    أن النبي    :إَّل ما غلب على  ،إن الماء َّل ينجسه شيء»قال :  

الماء طهور»رواية:    ويف،  (2)«ولونه  ،وطعمه  ،ريحه تغير  ،أن  إن  أو    ،ريحه  :إَّل 

 . (3)«بنجاسة تحدث فيه ،أو لونه ،طعمه

وأكثر أهل العلم ال يثبتونه    ،عيًفا من حيث السندهذا الحديث وإن كان ضو

الن إلى  ثون على تضعيفه،    ،ي  ب مرفوًعا  المحدِّ اتفق  النووي:  بل قال 

إزالة   على  الدالة  باألحاديث  لتأيده  المعنى،  من حيث  الحقيقة صحيح  يف  لكنه 

  الغسل، فإهنا تدل علىإذا زال أثر النجاسة ب  النجاسة بالغسل، فإهنا تدل على أنه

 
 (.11/89مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )ينظر:  (1)

 ( عن أبي أمامة الباهلي. ويف الزوائد: إسناده ضعيف لضعف رشدين. 521أخرجه ابن ماجه ) (2)

اوالحديث ثابت بدون استثناء ولفظه:   رواه أحمد وأهل السنن عن أبي   لماء طهور َّل ينجسه شيء«.»إن 

 الخدري. سعيد 

 ( عن أبي أمامة الباهلي وضعفه الدارقطني وغيره.1228السنن الكربى ) أخرجه البيهقي يف (3)
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على أن الماء   : جاسة طهر ما أصابته، وألن أهل العلم مجمعونأنه إذا زال أثر الن

يرت ريحه أو طعمه أو لونه صار نجًسا، وإن لم تغيره فهو   إذا أصابته النجاسة فغ 

وإن لم    ،س ينج  هباق على طهوريته، إال إذا كان دون القلتين، فإن بعضهم يرى أن

لقياس يقتضي ذلك، فإنه  التغير، ألن النظر وايح أنه ال ينجس إال بوالصح   ،يتغير

 إذا تغير بالنجاسة فقد أثرت فيه خبًثا، فإذا لم يتغير هبا فكيف يجعل له حكمها؟ 

ذلك  تبين  بأي    ،إذا  تغيره  زال  إذا  فإنه  تغيره،  على  الماء  نجاسة  مدار  وأن 

إليه  الطهورية  الحكم يدور مع علوسيلة عاد حكم  د  ته وجوًدا وعدًما، وق ، ألن 

إذا زال   ،على أن الماء الكثير وهو الذي يبلغ الُقل تين عندهم   نص  الفقهاء  

 تغيره ولو بنفسه بدون محاولة فإنه يطهر. 

النجاسة   أثر  يزيل  الذي ال  التكرير األولي والثانوي،  الماء  ويف حال تكرير 

ذا قدر  جاسة فيه باٍق، إال إسان وشربه، ألن أثر النال يجوز استعماله يف طهارة اإلن 

الباقي ال يتغير به ريح الماء وال طعمه وال لونه، ال تغيًرا قلياًل وال  أن هذا األثر  

كثيًرا، فحينئٍذ يعود إلى طهوريته، ويستعمل يف طهارة اإلنسان وشربه، كالمكرر 

 تكريًرا متقدًما. 

عمه أو لونه، إذا  ر النجاسة يف ريحه أو ط وأما استعماله أعني الذي بقي فيه أث

واست  الحدائق  سقي  يف  عند  عمل  فالمشهور  الشعبية،  والمنتزهات  المزارع 

يحرُ  أنه  ثمر  الحنابلة  بنجس   وزرع    م  به   ،سقي  د  سم  حتى    أو  بذلك،  لنجاسته 

وقت  والسماد  السقي  يحرم  هذا  وعلى  النجاسة،  عين  وتزول  بطاهر،  يسقى 

 تنجيسه وتحريمه.  الثمار، ألنه يفضي إلى

إال أن يظهر أثر    ،ال يحرم وال ينجس بذلك   نه أ  ىأكثر أهل العلم إل وذهب  

النجاسة يف الحب والثمر، وهذا هو الصحيح، والغالب أن النجاسة تستحيل فال  
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والثمر الحب   يف  أثر  لها  يالح    ،يظهر  أن  ينبغي  والجالسين  لكن  المنتزهات  ظ 

هنى   بي  ألن الن،   يجوز وهذا ال  ، تحرمهم الجلوس والتنزه  فالفيها،  

، ألن ذلك يقذرهم، فعليه (1) الناس  لِّ الطريق، وظ     الموارد وقارعةعن الرباز يف

د   تسم  أو  النجسة،  بالمياه  العامة  والحدائق  المنتزهات  تسقى  ال  أن  يجب 

 . ق(باألسمدة النجسة، واهلل الموف

 إزالة النجاسة

 (: 252فائدة )

لت  ا: إن النجاسة إذا غسإن بعض الفقهاء قالو)  : قال الشيخ عبد اَّلل البسام

ف  فزالت  واحدة  محل  مرة  يطهر  ال  إن    ،هاإنه  وقال:  مرات،  سبع  ُغسلت  إذا  إال 

 .(2) الذي بنوا عليه قولهم هذا ضعيف، وقيل: موضوع  حديث ابن عمر

فإنه   ، وزالت النجاسة  المتنجَس  وبناًء على ذلك فالصحيح: أنه إذا غسل المحل  

 (. ( 3) إال يف نجاسة الكلب   ل: لم يثبت سبع غسالت ولو بغسلة واحدة، وقا   ، ر يطهُ 

 اشتباه الطاهر بالنجس

 (: 253فائدة )

البسام:  اَّلل  عبد  الشيخ  نجس)   قال  بثوب  الطاهرة  الثياب  اشتبهت  فإن   ، إذا 

 
 . عن أبي أمامة الباهلي. ويف الزوائد: إسناده ضعيف لضعف رشدين ،(521أخرجه ابن ماجه )( 1)

وروي عن ابن عمر   قال:  ،(1/40كابن قدامة يف المغني )   ، فقهاء الحنابلة يف كتبهمهذا الحديث ذكره    (2)

النبي    ،«امرنا بغسل األنجاس سبعً أأنه قال: » وهذا ليس له أصل هبذا  ،  فينصرف إلى أمر 

 اللفظ، ولم أجده يف شيء من كتب الحديث.

اهلل    (3) رسول  إن  قال:  هريرة،  أبي  حديث  إلى  »يشير  أحدكم    إذا شربقال:  إناء  يف  الكلب 

 (.72أخرجه البخاري ) ،«افليغسله سبعً 
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عليه أن يتحرى ويجتهد ويصلي بواحد، خالًفا لقول بعض الفقهاء: يصلي فيهن 

 .( زائدة  صالةً   ، إلى آخرهن، ثم يصليالثاين  ول، ثم يصلي يف هن، فيصلي يف األ كل  

 جلد امليتة

 (:254فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  المذهب)  قال  يف  الميتة  اإلمام  ،  جلد  مذهب  أي: 

ونظِّف  ،  أحمد ُدبغ  إذا  أنه  والصحيح  قال:  فقط،  اليابسات  يف  يستعمل  دبغ  إذا 

جوز استعمالها؛  قال: وجلود السباع ال يَصح  استعماله يف اليابسات والمائعات،  

 . ( ظفتبغت ونُ ولو د

عثيمين ابن  الشيخ  يف  ):  (1)وقال  الدبغ  بعد  استعماله  يباح  الذي  الجلد 

 والطاهر يف الحياة ما يلي:  اليابس هو ما كان من حيوان طاهر يف الحياة.

 كاإلبل، والبقر، والغنم، والضبع، ونحو ذلك.  : كل مأكول :أوًَّل 

لقوله    ، كالهرة  ،-وهذا على المذهب-  لقة حيوان من الهر فأقل خل  ك  ا:ثانيً 

« :(2)«إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم . 

يعني ا:  ثالثً  سائلة،  نفس  له  ليس  شيء  دم   :كل  له  ليس  قتل،  أو  ذبح،  إذا 

 يسيل. 

اآلدمي، ولكنه هنا غير وارد؛ ألن استعمال جلده محرم، ال لنجاسته،    ا:رابعً 

 حرمته. ولكن ل

 
 (.1/90د المستقنع )الشرح الممتع على زاينظر: ( 1)

(2  )( مسنده  يف  أحمد  )22636أخرجه  داود  وأبو   )75 ( والرتمذي   )92( والنسائي  قتادة 68(  أبي  عن   )

 األنصاري.
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إنسان ج دبغ  هرةفلو  أو  فأرة،  ال فإن  ، لد  يباح    ه  لكن  المذهب،  على  يطهر 

 استعماله يف يابس. 

وقيل: يطهر، ويباح استعماله يف اليابسات والمائعات، وعلى هذا يصح أن  

 ا، إذا دبغناه ألنه طهر. نجعل جلد الهرة سقاء صغيرً 

،  حله الذكاةلميتة مما تُ وقيل: إن جلد الميتة ال يطهر بالدباغ؛ إال أن تكون ا

حله الذكاة فإنه ال يطهر، وهذا القول  تُ نم ونحوها، وأما ما الكاإلبل والبقر والغ 

، وعلى هذا فجلد  الراجح؛ وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي    هو

 الهرة وما دوهنا يف الخلقة ال يطهر بالدبغ. 

ال حال  يف  الحيوان  طهارة  هو  المذهب  على  الحكم  كان  فمناط  فما  حياة، 

 ابس، وال يطهر. ميتته بعد الدبغ يف ينه يباح استعمال جلد طاهرا فإ

 . ايطهر مطلقً   وعلى القول الثاين:

 حله الذكاة. وعلى القول الثالث: يطهر إذا كانت الميتة مما تُ 

الثالث القول  »   ، والراجح:  الحديث:  ألفاظ  بعض  جاء يف  أنه  دباغها  بدليل 

بالذكا  ،(1) «ذكاتها أكت  الذكاة ال  ة، ومعلوم أنفعرب  يباح  ما  إال  أنك  طهر  فلو  له، 

ا، وذكرت اسم اهلل عليه، وأهنر الدم، فإنه ال يسمى ذكاة، وعلى هذا  مارً ذبحت ح

بالدباغ، ووجهه:    ا يف الحياة،نقول: جلد ما يحرم أكله، ولو كان طاهرً  ال يطهر 

طاهرً  جعل  إنما  الحياة  يف  الطاهر  الحيوان  التحأن  لمشقة  منها  لقوله   ،رز 

« :تنتفي بالموت، وعلى هذا    هذه العلةو  «،من الطوافين عليكم  إنها

 يعود إلى أصله وهو النجاسة، فال يطهر بالدباغ. 

 
 تقدم تخريجه. ( 1)
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أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل؛ فإن جلده يطهر    فيكون القول الراجح:

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  قولي  أحد  وهذا  يوافق بالدباغ،  آخر  قول  وله   ،

 . (ه يطهر بالدبغا يف الحياة فإن جلدإن ما كان طاهرً   من قال:قول 

 النجاسات العينية

 (: 255فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  والخارج  )  قال  المراحيض  مثل  العينية  النجاسات 

بت  وُرسِّ عولجت  إذا  إال  والمزارع؛  الحدائق  هبا  ُتسقى  أن  يجوز  ال  منها 

رت  . ( وُطهِّ

 استعمال أجزاء امليتة

 (: 256)دة فائ

 . (ن الحيوان الحي فهو كميتتهطع م ما ق)  د اَّلل البسام:قال الشيخ عب

اهلل  لحديث    قلت: رسول  قدم  لما  قال:  الليثي،  واقد   أبي 

يجُ  والناس  أسنمةَ ب  المدينة  ألْ   ون  ويقطعون  اهلل    ات  يَ اإلبل،  رسول  فقال  الغنم، 

 :«(1)«ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة. 

 يواناحل ووبر شعر استعمال

 (: 257ة )فائد

الشيخ ع البقال  أو ميت  )  سام:بد اَّلل  إذا أخذ من حيوان حي  الشعر والوبر 

 . (فال بأس باستعماله

 
(. قال الرتمذي: وهذا حديث  92والرتمذي ) ، (2858و داود )وأب ،(21904أخرجه أحمد يف مسنده ) (1)

غ زي  ،ريبحسن  حديث  من  إال  نعرفه  أسلمال  بن  واقد    ، د  وأبو  العلم،  أهل  عند  هذا  على  والعمل 

 الحارث بن عوف. والحديث صححه األلباين.  :الليثي اسمه
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 ما هو احلدث؟

 (: 258فائدة )

البسام: الحدث الذي يوجب الوضوء معنًى يعم جميع )   قال الشيخ عبد اَّلل 

 .( ( 1)سة؛ ألن المسلم ال ينجسيوجب الطهارة ألداء العبادة، وليس للنجا   ،البدن 

 ءالنية يف الوضو

 (: 259فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  الوضوء)  قال  يف  الحدث  :النية  رفع  نية  يصح    ،هي 

 .((2) قيامه بالعبادات التي توضأ لها، والتي لم تخطر بباله

 القيء ال ينقض الوضوء

 (: 260فائدة )

الحرم يف  درسه  يف  البسام  اَّلل  عبد  الشيخ  بتاريخ:   قال  المكي 

الوالخار  ،القيء)  ه :10/2/1418 من  ينقض  ،  بدنج  ال  وغيره  دم  من 

 . (ولو كان كثيًرا؛ إذا لم يخرج من السبيلين: القبل والدبر ،الوضوء

الفوزان الشيخ صالح  السبيلين  ):  (3)وقال  غير  من  البدن  من  الخارج  وأما 

 . كالدم والقيء والرعاف؛ فموضع خالف بين أهل العلم

 . على قولين  ؟َّل ينقضه الوضوء أو نق  هل ي

 . (ا من الخالف؛ لكان أحسنخروًج   لو توضأ أنه ال ينقض، لكن :والراجح

 
إن ويف روايه: »  (، عن أبي هريرة.283«، أخرجه البخاري )إن المسلم َّل ينجس: »لقوله    (1)

 ( ، عن حذيفة. 372مسلم ) (. وأخرجه371«، أخرجها مسلم )المؤمن َّل ينجس

 (. 1/97المبدع )وَ  ،(1/56ابن قدامة )، نظر: الكايفي( 2)

 (.1/61الملخص الفقهي )ينظر:  (3)
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 غسل داخل العينني عند الوضوء

 (: 261فائدة )

يكره غسل داخل العينين يف كل وضوء، وقال:  )  قال الشيخ عبد اَّلل البسام: 

 . ( وءعمي من كثرة غسل عينيه يف الوض يقال: إن ابن عمر 

نا من سنن الوضوء غسل  ض أصحابوذكر بع)  :(1) المغني  يفقال ابن قدامة  و

روي عن ابن عمر أنه عمي من كثرة إدخال الماء يف عينيه، وقال ،  داخل العينين

إنما يستحب ذلك يف الغسل  وذلك ألن    ،نص عليه أحمد يف مواضع ،  القاضي: 

أبلغ الجنابة  البدن،  غسل  جميع  يعم  فيه    ،فإنه  الشعووتغسل  الكثيفةبواطن  ،  ر 

ونحو  الجفنين  تحت  غسله؛    ،هماوما  الممكن  البدن  جملة  من  العينين  وداخل 

 ا. فإذا لم تجب فال أقل من أن يكون مستحبً 

غسل  وال  وضوء  يف  بمسنون  ليس  هذا  أن  النبي    ،والصحيح:  ألن 

  يفعله به،  لم  أمر  دليل ،  وفيه ضرر ،  وال  ابن عمر فهو  وما ذكر عن 

ر، أو نقصه، من  ا يخاف منه ذهاب البصوفعل م،  ألنه ذهب ببصره  ،على كراهته

 (. افال أقل من أن يكون مكروهً  ،ارود الشرع به: إذا لم يكن محرمً غير و

 الوضوء من غسل امليت

 (: 262فائدة )

العام: الشيخ المفتي  إن غسل الميت ال يوجب  )   قال الشيخ عبد العزيز آل 

لكن ال يجب؛  توضأ لكان أكمل وأحسن؛  وال ُغساًل، ثم أضاف: ولو    ، وضوًءا

 . (د تغسيل عورة الميتيضع على يده خرقة عن ألنه سوف

 
 (.1/80البن قدامة ) ،المغنيينظر: ( 1)
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الكايفو يف  قدامة  ابن  الميت )  :(1)قال  نواقض    ؛غسل  من  أصحابنا  عده 

وقال أبو    ،الوضوء، ألن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء 

لمس   مظنة  ألنه  الوضوء،  فيه  ما  أقل  مقامه   ،الفرجهريرة:  مع  كا   ،فأقيم  لنوم 

ف  ، الحدث بينوال  ذلك،    رق  يف  والكبير  والصغير  والكافر،  المسلم،  الميت 

 لعموم األمر والمعنى. 

و غير  مستحب  أنه  على  يدل  أحمد  أن  وكالم  إلي  أحب  قال:  فإنه  اجب، 

ا على  وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفً   ،يتوضأ

هريرة ك والو  ، أبي  بمضوء  ليس  وألنه  يفذلك،  هو  وال  عليه،  معنى    نصوص 

 . ( ل عدم وجوبه، فيبقى عليه، وما عدا هذا ال ينقض بحالالمنصوص، واألص

 املسح على اجلبرية

 (: 263فائدة )

البسام: اَّلل  الشيخ عبد  الكسر  )  قال  أو  الجرح  التي توضع على  الجبيرة  إن 

ير ذلك،  اًء وضعت وهو طاهر أو غفله أن يمسح عليها ما دام محتاًجا إليها؛ وسو

 . وعلى ما ُألحق هباويمسح عليها 

 . وقال الفقهاء: يمسحها إذا كانت ُوضعت وهو متوضئ قال:و

 وقال الفقهاء: ما زاد على الجرح من الجبيرة يتيمم عنه.  قال:و

قال: كاٍف   ثم  المسح  أن  ُوضعت  والصحيح  أو  ركبت  ولو  تمسح  وأهنا   ،

وال   قال:  وضوء،  غير  والعماعلى  الخف   على  والعماُتقاس  الخف   ألن  مة  مة؛ 

 .((2) رخصة، وهذه ضرورة

 
 (.1/91البن قدامة ) ،الكايفينظر:  (1)

 . (40ص)دة والعدة شرح العم ،(1/369وشرح الزركشي ) ،(1/79ابن قدامة ) ،الكايف :نظري (2)
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باز بن  العزيز  عبد  الشيخ  الجبيرة):  (1) وقال  مسألة  على    ،وأما  يكون  كأن 

أو يف وجهه جرح، فإنه يمسح عليها،    ،أو على ذراعه   ، اإلنسان جبيرة على قدمه 

حتى يشفى    ،مدة ولو طالت ال  ، وليس لها وقت معين، ما دامت موجودة يمسح

 . يةا حد محدود إال العاف ثم يزيلها، وليس لهذ  ما تحتها

كما لو جرح    ، ويمسح على الجبيرة كلها، ولو كانت وضعت على غير طهارة   

وهو على غير وضوء، ثم وضع الطبيب عليه الجبيرة، فإنه    ، أو يف رجله   ،  يف يده مثاًل 

 على غير وضوء. ا على الراجح، ولو كان وضعها حين وضعها  يمسح مطلقً 

أو جبيرة فإنه    ،(لزقة)ه  ان يف ظهره أو يف جنب غسل الجنابة، فإذا ك  وهكذا يف

الماء كفى   بل متى مر عليها  يزيلها،  أن  إلى  الماء ويكفي، وال حاجة  يمر عليها 

 (. حتى يعافيه اهلل، وليس عليه تيمم، بل يكفيه مرور الماء عليها

 غسل القدمني عند انتهاء مدة املسح

 (:264)دة فائ

البسام قال الشيخ عب انتهت  )   :-لمسحس يف اوالدر-  د اَّلل  قال الفقهاء: إذا 

مدة المسح يجب أن يتوضأ ويغسل قدميه، ولو كان طاهًرا، قال: والصحيح أنه  

 يستمر على طهارته، ويصلي ويقرأ حتى ُيحدث. 

وكذلك قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين هبذا القول، وأضاف: اقرءوا  

 . (نتهاء مدة المسح قض الوضوء فليس فيها: انوا

إذا انتهت مدة مسح الخفين ثم صلى اإلنسان  )  : (2) الشيخ ابن عثيمين  ال وق

إعادة  عليه  وجب  ومسح،  المدة  انتهاء  بعد  أحدث  كان  فإن  المدة،  انتهاء  بعد 

 
 (.29/70اوى ابن باز )مجموع فتينظر:  (1)

 (.11/180عثيمين )ابن مجموع رسائل وفتاوى ينظر:  (2)
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يغسل  لم  الصالة، وذلك ألنه  إعادة  عليه  بغسل رجليه، ووجب  كاماًل  الوضوء 

 ى بوضوء غير تام. رجليه فقد صل  

المس وأم  انتهت مدة  إذا  انتهاء  ح وبقي اإلنسان على طا  هارته، وصلى بعد 

صحيحة  فصالُته  كان    ،المدة  وإن  الوضوء،  ينقض  ال  المسح  مدة  انتهاء  ألن 

الوضوء، لكنه قول  ال دليل  انتهاء مدة المسح ينقض  بعض العلماء يقولون: إن 

المسح مدة  تمت  فإذا  هذا  اإلنسان على طهار  ، عليه، وعلى  انتهاء  وبقي  بعد  ته 

ولو بعد انتهاء المدة، ألن وضوَءه قد ثبت   ،له أن يصلي ولو يوًما كاماًل، ف  المدة، 

يدل    النبي    نفال يرتفع إال بدليل شرعي، وال دليل ع   ، بدليل شرعي

 .(اهلل أعلم  ،على أن انتهاء مدة المسح موجب للوضوء 

 ابتداء مدة املسح

 (: 265فائدة )

المسحة األولى،   مقدر للمسح من يبدأ الوقت ال)  بسام:قال الشيخ عبد اَّلل ال

أو الجورب، واستمر طاهًرا حتى صلى العشاء   فلو توضأ ظهًرا، ثم لبس الشراَب 

يبدأ   أقصد:  الفجر،  من  المسح  يبدأ  فإنه  الفجر؛  لصالة  إال  يمسح  ولم  األخير؛ 

 .(حساب وقت المسح من الفجر

 ئلغري املتوض القراءة يف املصحف

 (: 266فائدة )

ا الشيخ عبد  البسام:قال  القراءة يف  )  َّلل  األئمة األربعة وأتباعهم ال يجيزون 

 . (، والظاهرية وآخرون أجازوا ذلكئالمصحف لغير المتوض 

بازو ابن  العزيز  عبد  الشيخ  إذا  ):  (1) قال  القرآن،  لقراءة  مستحب  الوضوء 

 
 موقع الشيخ ابن باز الرسمي: فتاوى نور على الدرب، حكم قراءة القرآن لغير المتوضيء. (1)
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فال وضوء  دون  من  قرأ  وإن  قلب،  ظهر  عن  جنبً كان  يكن  لم  إذا  بأس،  أما    ا، 

كان غير جنب، فله أن يقرأ القرآن من غير   أ حتى يغتسل، لكن إذاالجنب فال يقر

من   يقرأ  أن  أراد  إذا  لكن  طهارة،  غير  على  كان  وإن  قلب،  ظهر  عن  مصحف 

لقوله   أواًل؛  يتوضأ  فإنه   ژڀ ڀ ڀ پژ  :المصحف، 

 . (1) «رَّل يمس القرآن إَّل طاه» ، وقوله  [79الواقعة:]

  ،، فال بأس أن يقرأ ا حفظً   ا ب، يعني: غيبً ا كان يقرأ عن ظهر قل فالمقصود أنه إذ   

من  يقرأ    ن ال يقرأ، حتى يغتسل، أما إذا كا   فإنه وإن كان على غير وضوء، أما الجنب  

 (. المصحف، فإنه ال بد أن يكون على طهارة من الجنابة ومن الحدث األصغر 

 هل مس املرأة ينقض الوضوء؟

 (: 267) فائدة

أن مس  المرأة ينقض الوضوء؛    لشافعيمذهب ا)  اَّلل البسام:قال الشيخ عبد  

 . بشهوة أو بغير شهوة

 والراجح: أنه ال ينقض إال بشهوة. 

أنه ال ينقض بشهوة أو بغير    وسبق أن قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

 . (2)(ديوشهوة؛ إال إذا خرج منه أو منها مذي أو 

 : لمذهبين لقوة أدلتهما ا ابن تيمية سالم يخ اإل صحح ش قد و قلت:

 
حزم، أن يف الكتاب   (، عن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن234يف الموطأ )أخرجه مالك    (1)

كتبه اهلل    الذي  بن حزم:    رسول  إَّل طاهر«،  لعمرو  القرآن  الدارمي  »أن َّل يمس  وأخرجه 

(2312.) 

ي (2) نْد الل ْمس ،المذي: ُهَو من ال ذ  كر َوالن َظر، والودي ،يخرج ع  ي يخرج َرق يقً ُهَو الَما  :َأو اْلف  ا َأبيض ء ال ذ 

 (. 2/349ابن الجوزي ) ،ديثغريب الح : نظريبعد اْلبَْول. 
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 .(1)هل ينقض الوضوء أم ال؟  عن مس النساء: فقد سئل:  

 فيه ثالثة أقوال للفقهاء: ) فأجاب:

   كقول أبي حنيفة وغيره.، أنه ال ينقض بحال  أحدها:

وهو قول مالك وغيره من أهل    ،أنه إن كان له شهوة نقض وإال فال والثاين:  

 المدينة. 

 لشافعي وغيره. قول ا وهو  ،ن لم يكن بشهوة وإ ،ينقض يف الجملة  لث:والثا

الثالثة كاألقوال  روايات  ثالث  حنبل  بن  أحمد  عنه    ،وعن  المشهور  لكن 

 قول مالك. 

ا؛ وإما  ؛ إما األول وهو عدم النقض مطلقً والصحيح يف المسألة أحد قولين

 وهو النقض إذا كان بشهوة.  ، القول الثاين

الوضوء وجوب  المر  وأما  مس  مجرد  لغيمن  أضعف  أة  فهو  شهوة  ر 

القول عن أحد من الصحابة  ،والاألق النبي    ،وال يعرف هذا  وال روى أحد عن 

يتوض أن  المسلمين  أمر  يكاد يسلم  ؤأنه  أن هذا األمر غالب ال  مع  وا من ذلك؛ 

  ،ا وتأخذه بيدها ه أحد يف عموم األحوال؛ فإن الرجل ال يزال يناول امرأته شيئً من

ذلوأمث  ابتالءال  يكثر  مما  به   ك  ا   ،الناس  كان  ذفلو  من  واجبً لوضوء  لكان  لك  ا 

يأمر بذلك مرة بعد مرة ويشيع ذلك  بأخبار    ،النبي  ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو 

أنه أمر أحدً   ، اآلحاد ا من المسلمين بشيء فلما لم ينقل عنه أحد من المسلمين 

 (.علم أن ذلك غير واجب -مع عموم البلوى به-من ذلك 

الم  منه  خرج  إذا  يخرجأما  الذي  المعروف  اشتد  ني  عند  الشهوةابدفق    ، د 

 فإنه يجب عليه االغتسال وال يكفي الوضوء. 

 
 (.21/235مجموع الفتاوى )ينظر:  (1)
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 عورة الطفل

 (: 268فائدة )

 هل مس  عورة الطفل ينق  الوضوء؟ سئل الشيخ عبد اَّلل البسام:

 ال ينقض الوضوء.  ،مس عورة الطفل؛ إذا كان دون السبع سنوات  فقال:

 ض الوضوء؟ هل غسل فرج الطفل ينق  :(1) يخ ابن عثيمينالش وسئل

: مس عورة الطفل ال ينقض الوضوء، بل مس عورة اإلنسان البالغ  فأجاب

الوضوء ينقض  بن علي،    ، ال  بين حديث طلق  نجمع  لشهوة، وهبذا  كان  إذا  إال 

 . وبسرة بنت صفوان

سئل عن الرجل يمس ذكره     فإن حديث طلق بن علي، أن النبي

 .(2) منك« َّل، إنما هو بضعةل: » الصالة، أعليه وضوء؟ قايف 

 .(3)«من مس ذكره فليتوضأوحديث بسرة: »

يجب،    نقول:  لم  شهوة  لغير  كان  وإذا  الوضوء،  وجب  لشهوة  كان  إذا 

النبي   قول  التفصيل  هذا  إلى  منك»  :ويوحي  بضعة  هو  فإذا   ،«إنما 

إن مسسته بشهوة فعليك فإنه ال وضوء عليك، و  ،مسسته كما تمس بقية األعضاء

 من حيث ال تشعر.    ج شيء منك مع الشهوة،لوضوء، ألنه ربما يخرا

الوضوء  والخالصة: ينقض  ال  والصغير  الكبير  ذكر  مس  كان    ، أن  إذا  إال 

 . (ا ليس عنده شهوةلشهوة، والذي يغسل فرج الصبي قطعً 

 
 . (162)لقاء الباب المفتوح ينظر:  (1)

 (.165والنسائي ) ،(16286أخرجه أحمد يف مسنده )( 2)

(3)  ( مسنده  يف  أحمد  )  ،(27293أخرجه  داود  )وال  ، (181وأبو  )،  (82رتمذي  وقال   ،(447والنسائي 

 الرتمذي: حديث حسن صحيح. 
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باز   قلت: ابن  العزيز  عبد  الشيخ  ذلك  الوضوء   :وقال  ،وخالف يف    ،ينقض 

 م.لنص عاألن ا ؛ دون البلوغ ،ا حتى لو كان الطفل صغيرً 

فقال  الفوزان  الشيخ صالح  ينقض  :  (1) وأيده  دبًرا،  أو  كان  قباًل  الفرج  مس 

 من الكبير ومن الصغير، فال فرق بين الكبير والصغير يف هذا.   ،الوضوء

فقال  المغني  يف  الذي رجحه  قدامة  ابن  وذكر :  (2) وهذا  ذكره  بين  فرق  وال 

مس  غيره،   ينقض  ال  داود:  نص وقال  ال  ألنه  غيره؛  إنما    ،فيه   ذكر  واألخبار 

 وردت يف ذكر نفسه، فيقتصر عليه. 

مس   أن  الخارج،    ولنا  وخروج  الشهوة،  إلى  وأدعى  معصية،  غيره  ذكر 

انتقض بمس ذكر نفسه  إلى مس ذكر نفسه، فإذا  فبمس    ،وحاجة اإلنسان تدعو 

ا  من  »رب بسرة:  لدليل، ويف بعض ألفاظ خذكر غيره أولى، وهذا تنبيه يقدم على 

 . (3) «ر فليتوضأمس الذك

وعن    ،وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور ،  وال فرق بين ذكر الصغير والكبير

مسه   يجوز  ألنه  الصغير؛  ذكر  مس  من  على  وضوء  ال  واألوزاعي:  الزهري 

إليه. قوله:    ،.. والنظر  عموم  فليتوضأ» ولنا  الذكر  مس  آدمي  ؛«من  ذكر    وألنه 

إن نقض اللمس ال يلزم منه كون  م  ث  ،والخرب ليس بثابت  الكبير، متصل به، أشبه  

ثم ليس فيه أنه صلى ولم يتوضأ، فيحتمل أنه لم يتوضأ يف مجلسه،   ،القبلة ناقضة 

 . (وجواز اللمس والنظر يبطل بذكر نفسه

 
 (.1/222) مجموع فتاوى الفوزانينظر:  (1)

 (.1/133ابن قدامة ) ،المغنيينظر:  (2)

»تتوضأ من  قال:    عن أبي أيوب األنصاري، عن النبي  ،  (3982أخرجه الطرباين يف الكبير )  (3)

الذكر«، قال:    مس  فليتوربما  )،  وضأ«»من مس ذكره  المصنف  الرزاق يف  بلفظه عبد  ( 441وأخرجه 

 أبان بن عثمان.ا على موقوفً 
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 حلم اجلزور ينقض الوضوء

 (: 269فائدة )

أكل لحم    مام أحمد: أنمسائل اإل   من مفردات)  قال الشيخ عبد اَّلل البسام:

ينقض األئم  الجزور  وبقية  على  الوضوء،  اعتمد  أحمد  واإلمام  به،  يقولون  ال  ة 

 . ( حديث صحيح

حديث    قلت: إلى  رجاًل يشير  أن  سمرة،  بن  اهلل  جابر  رسول  سأل   

  « قال:  الغنم؟  لحوم  من  فال  أأتوضأ  شئت  وإن  فتوضأ،  شئت  إن 

اإلبل؟  ،«توضأ لحوم  من  أتوضأ  »  قال  فتوضأ من لحقال:  اإلبلنعم  قال:  ،  « وم 

 . (1) «َّلقال: أصلي يف مبارك اإلبل؟ قال: »، «نعمالغنم؟ قال: »  يف مرابض أصلي

قول   وهو  النووي:  قال  والخلف،  السلف  من  طائفة  القول  هذا  واختار 

ويحيى بن يحيى، وحكاه الماوردي عن    ، وإسحاق بن راهويه  ،أحمد بن حنبل 

وأبي    وأبي طلحة،  ،أبي موسى و  ، وابن عمر  ،د بن ثابتجماعة من الصحابة: زي

   وعائشة. ،هريرة

عن  المنذر  ابن  إسحاق  :وحكاه  بن  ومحمد  الصحابي،  سمرة  بن    ، جابر 

  ، وابن المنذر   ،أبو بكر بن خزيمة  :وأبي خيثمة، واختاره من أصحابنا  ،وأبي ثور

 وابن عثيمين(.  ،وابن باز   ، والنووي ،ابن حزم  :وهو قول، (2) وأشار إليه البيهقي

 جنٌس؟ هل القيء

 (: 270فائدة )

؟  سئل الشيخ عبد اَّلل البسام:  هل القيء نجس 

 
 (. 360م )أخرجه مسل (1)

 (.2/57المجموع شرح المهذب ) ينظر:  (2)
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 . (ليس بنجس؛ إال إن كان كثيًرا فاحًشا) فقال:

ر التميم  ي النج   دي  وق  ال الش  يخ حم  د ب   ن ناص  ر ب  ن عثم  ان ب   ن معم  ا

 ،وأما نقض الوضــوء ففيــه خــالف  ،وأما القيء فالمشهور أنه نجس) :(1)الحنبلي

 .ليسير منهوال ينقض ا  ،ن كثيًراهور أنه ينقض إذا كالمشوا

لكن    ،ولو كثر  ،وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه ال ينقض الوضوء

 وهذا اختيار الشيخ تقي الدين.  ،يستحب الوضوء 

ن كان يسيًرا  إ ف   ، وأما الخروج من الصالة ألجل الخارج اليسير من القيء أو الدم 

ي أوىف  ن أب فاب   ، الصحابة نحو ذلك ألنه روي عن    ، دة عليه ا ع إ وال    ، لم يقطع الصالة 

 . ( ( 3) فصلى ولم يتوضأ   ، . وابن عمر عصر بثرة فخرج دم ( 2) ا ثم قام فصلى بزق دمً 

 الغسل للكافر إذا أسلم

 (: 271فائدة )

ابت    دأ الش    يخ عب    د اَّلل البس    ام بدرس    ه يف الح    رم المك    ي بت    اريخ: 

ن الحــديث يف األيــام مــ كــان وقــد  ه ، وك  ان يف موجب  ات الغس  ل،  25/2/1418

يف المســح، ويف هــذه الليلــة بــدأ بالغســل   لماضية يف الوضوء، ثماألسابيع الثالثة ا

ب الغســل علــى الكــافر إذا أســلم، أو جــ قــال الفقهــاء: ي)  فقال الش  يخ:وموجباته،  

 .المرتد إذا عاد إلى اإلسالم

 
 . (63ص)مجموع الرسائل والمسائل والفتاوى ينظر: ( 1)

(2)  ( إسناد  دون  البخاري يف صحيحه  ا   ،(1/46ذكره  من  إال  الوضوء  ير  لم  من  باب  من  يف  لمخرجين: 

 القبل والدبر.

البخاري يف صحيحه    (3) لم ير الوضوء إال من المخرجين:  يف باب من  ،  (1/46دون إسناد )ذكره أيًضا 

 من القبل والدبر. 
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 .والصحيح أنه ال يجب قال:و

 . (وإن كان يستحب قال:و

اإل وأوجب    قلت: تيمية  سالم  شيخ  إذاابن  الكافر  على    ، أسلم  الغسل 

 :(1) قال  والمرتد إذا عاد إلى اإلسالم:

 : واألغسال على قسمين: واجبة، ومستحبة )

أنواع: أربعة  أسباب  فالواجبة  ستة  الحيض،  :  ولها  وغسل  الجنابة،  غسل 

الحيض  غسل  فأما  المنصوص،  يف  اإلسالم  وغسل  الميت،  وغسل   ،وغسل 

 ن يف باهبما. الميت فيذكرا

الكا يجبوأما  فإنه  أسلم  إذا  الغسل   فر  أصليًّ   ؛عليه  كان  مرتدًّ سواء  أو    ؛ اا 

وسواء أجنب أو لم يجنب، وسواء اغتسل قبل اإلسالم من الجنابة أو عند إرادة 

 وقول عامة أصحابه.  ،اإلسالم أو لم يغتسل، هذا منصوص اإلمام أحمد 

بكر يف   أبو  غير( التنبيه)وذكره  وقال يف  الغسلالتنبيه: ال    ،  بل    يجب  عليه، 

أصابته جناب  يستحب، إال أو حيض يف حال كفره، فيجبأن يكون  يغتسل    ة  أن 

أسلم  إذا  والحيض  الجنابة  ال،  و  ؛ غسل  أو  كفره  حال  يف  اغتسل  قد  كان  سواء 

ألن   ال؛  أم  لزوجها  الحيض  من  تغتسل  أن  الذمية  المرأة  على  أوجبنا  وسواء 

الكثير أسلموا على   اهلل  الخلق  إلى اإلسالم من  وعاد    ،عهد رسول 

بكر  ارتد   أبي  خالفة  غساًل يف  اإلسالم  أوجب  فلو  نقً ،  ذلك  لنقل  ال   

  كالتوبة من المعاصي. ا؛ وألن اإلسالم أحد التوبتين، فلم يوجب غساًل متواترً 

أن يغتسل    فأمره النبي  »  : أنه أسلم  ،ولنا ما روى قيس بن عاصم

 
 (. 348ص)شرح العمدة ينظر:  (1)
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وسدر أحمد   ،« بماء  داود  ،(1)رواه  والنسائ (2)وأبو  والرتمذي(3)ي ،  و(4) ،    قال ، 

 حديث حسن. 

: أن ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبي    ،وعن أبي هريرة  

، وقال: كان ذلك (5) رواه أحمد  ، «اذهبوا إلى حائط بني فالن فمروه أن يغتسل»

يسلمامشهورً  أن  بن حضير  وأسيد  معاذ  بن  أراد سعد  لما  ولهذا  بينهم؛  سأال    ،ا 

ال:  لتم يف هذا األمر، قا ة: كيف تصنعون إذا دخأسعد بن زراربن عمير و  مصعب

 . (6)نغتسل ونشهد شهادة الحق

نقل اآلحاد كما نقل غسل الحيض والنفاس اآلحاد، وذلك كاف، ثم    وإنما 

اإلسالم انتشر  حين  ترك  النقل  واحدة،    ،لعل  جملة  الكثير  الخلق  دخول  وقبل 

ا  بشرط  السابق  الكفر  هو  الموجب  والموجب  أن  كما  دم إلسالم،  خروج  هو 

الكاالحيض بشر االنقطاع؛ ألن  فر شر من الجنب يف كثير من األحكام، وقد  ط 

ا من جنابة سابقة، وغسله علل بعض أصحابنا بأن الكافر إذا أسلم ال يخلو غالبً 

يف حال كفره ال يصح، وكونه غير مخاطب بالغسل إذ ذاك ال يمنع ثبوت انعقاد 

 . لمجنون والكافريف حق الصبي وا الوضوء  كنواقض   ،سببه

يستحب غسل تحب  ويس    وكما  الحديث،  يف  كما  وسدر  بماء  يغتسل  أن  له 

 
 (.20611يف مسنده )أخرجه أحمد ( 1)

 (. 355داود )أخرجه أبو  (2)

 (.188النسائي ) أخرجه (3)

)  أخرجه  (4) أبي هريرة: هذا حديث حسن،605الرتمذي  الباب عن  وقال: ويف  هذا  (.  إال من  نعرفه   ال 

 .والعمل عليه عند أهل العلم: يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابهالوجه، 

 (.8037يف مسنده )أخرجه أحمد  (5)

 (. 1/654سالم )وذكره الذهبي يف تاريخ اإل ،(9/82أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ) (6)
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الميت والحائض، وقيل: يجب ذلك لظاهر األمر به، وقال أحمد: إذا أسلم يغسل  

فاستحب   النجاسة،  مالقاة  مظنة  ثيابه  ألن  وسدر؛  بماء  ويتطهر  ويغتسل  ثيابه، 

:  أسلم فقال له ر رجاًل أم   ق شعره؛ ألن النبي  تطهيرها، ويستحب حل 

 .( 1)رواه أبو داود ،  « احلق عنك شعر الكفر واختتن» ويف لفظ:    ، «ألق » 

على  اإلسالم  غسل  سوى  عليه  يجب  لم  أسلم  ثم  الكافر  أجنب  وإذا 

النبي   ألن  أحدً   المشهور؛  أمر  أنه  عنه  ينقل  بغسل لم  الكفار  من  ا 

الب  من  أسلم  كثرة من  المتزوجين، وألنهالجنابة مع  الغسل    الغين  عليه  قد وجب 

لجنابة وغيرها، فلم يجب عليه بالحقيقة غسل آخر، كالنوم  الكفر الذي هو مظنة اب 

 .(مع الحدث، والوطء مع اإلنزال، وعلى قول أبي بكر يجب الغسل كما تقدم 

 من موجبات الغسل إدخال حشفة الذكر يف الفرج

 (: 272فائدة )

م المك    ي بت    اريخ: لح    رالبس    ام يف درس    ه يف اق    ال الش    يخ عب    د اَّلل 

 ، قال:-وَّل زال درسه حول موجبات الغسل -ه  25/2/1418

من موجبات الغسل إدخال الحشفة يف فرج آدمي أو حيوان،    :قال الفقهاء )

 . ُقُبٍل أو دبر

القلفة   قال:و داخل  التي  هي  ما    ،والحشفة:  أو  الذكر،  رأس  تختن يف  التي 

 . ة؛ كأن تكون مقطوعة مثاًل يقابلها إن كانت مفقود

دخل  قال:و لو  أصحتى  فرج  يف  أو    ،لي ت  قماش،  مثل  حائل  هناك  وكان 

فإنه يجب الغسل، ويدخل يف ذلك األكياس التي يلبسها من يريد    ،كيس ونحوه

 أي: بالستيك. ،  منع الحمل، وهي مصنوعة من ربل

 
 (.15432نده )وأخرجه أحمد يف مس ،(356)أخرجه أبو داود  (1)
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اًل؛  الفقهاء ال توجب غسبعض  على كالم    -أي هذه األكياس-  وإهنا  قال:و

ذلك بمجامعة، أو    ب إجماًعا؛ سواًء كانإن أنزل أو أنزلت فيجأما  إذا لم ينزل،  

 . (تفكير، أو احتالم، أو غير ذلك

 غسل يوم اجلمعة

 (: 273فائدة )

ق    ال الش    يخ عب    د اَّلل البس    ام يف درس    ه يف الح    رم المك    ي بت    اريخ: 

غسل يوم الجمعة عند الجمهــور مســتحب، وهــو ســنة مؤكــدة )  ه :1/3/1418

 اهرية.م يقل بوجوبه إال الظعند األئمة األربعة، ول

اإلسالم  ولكن    وقال: تيمية  شيخ  يوجبان  ابن  الجمهور،  مع  القيم  وابن 

أصحاهبا   مثل  كان  ومن  مؤذية،  رائحة  لها  التي  الحرف  أصحاب  على  الغسل 

 عنده رائحة تؤذي، يقوالن: يجب أن يغتسل. 

الشنقيطي: يقول    :قال و األمين  محمد  الغسل ا   إن   الشيخ  يوجبون    لظاهرية 

 صالة.ليس لل  ،ليوم الجمعة

بعد  ا  وقال: يكون  الجمعة  يوم  إن غسل  يقولون:  األربعة  واألئمة  لجمهور 

 . طلوع شمس يوم الجمعة

 ويف رواية عند أحمد تجيز االستحمام ليوم الجمعة فجًرا.  قال:و

به    قال:و الغسل عن جماع، وينوي  أن يكون  يقولون: األفضل  والجمهور 

 . (فع الحدث وغسل الجمعةر

من اغتسل يوم  قال: »  ول اهلل  ة: أن رسأبي هريرلحديث    قلت:

الجنابة غسل  الثانية،   ،الجمعة  الساعة  يف  راح  ومن  بدنة،  قرب  فكأنما  راح،  ثم 
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ا أقرن، ومن راح فكأنما قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبًش 

قرب   فكأنما  الرابعة،  الساعة  السايف  يف  راح  ومن  فكأنما  دجاجة،  الخامسة،  عة 

 .(1) «مام حضرت المالئكة يستمعون الذكررب بيضة، فإذا خرج اإلق

يقول:   أوس بن أوس الثقفي، قال: سمعت رسول اهلل  وحديث  

وبكا » الجمعة،  يوم  واغتسل  غسل  يركبمن  ولم  ومشى،  وابتكر،  من  ن  د  ف    ،ر  ا 

له كان  يلغ،  ولم  فاستمع،  سنةل  بك  اإلمام،  عمل  صي  ،خطوة  امها أجر 

 .(2)«وقيامها

»وقو واغتسل له:  امرأته«:  غسل  الرجل  غسل  قولهم:  من  هو  أي:    ، قيل: 

 بالتشديد.  (لس  )غجامعها، ورواه بعضهم: 

إل)  :(3)(الغريبين)قال صاحب   الناس  من  كثير  قبل    ىذهب  المجامعة  أنه 

وقيل معناه:    تسال.غض  الطرف واالغ بين  يجمع  ذلك    الخروج إلى الصالة؛ ألن

 . (ل للجمعةل بعد الجماع ثم اغتساغتس

 جيوز للنفساء واحلائض قراءة القرآن

 (:274فائدة )

إن أصح قولي العلماء: أنه يجوز للنفساء  )  قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ:

اإلسالم   شيخ  إن  وقال:  القرآن،  قراءة  تيمية  والحائض  عليها  ابن  يجب  يقول: 

 .( ن تنساهقراءته إذا خافت أ

 
 (. 850ومسلم ) ،(881ري )أخرجه البخا  (1)

 عن أوس بن أوس.  ،(1381والنسائي ) ، (496والرتمذي ) ،(16173أخرجه أحمد يف مسنده ) (2)

 (.1/1374) ينظر: الغريبين يف القرآن والحديث (3)
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هل يجوز للحائض قراءة كتب  :  (1) ازلشيخ عبد العزيز بن بوسئل سماحة ا

 على الرغم من أن هبا آيات قرآنية؟  ، األدعية يوم عرفة

مناسك  )   :فأجاب المكتوبة يف  األدعية  والنفساء  الحائض  تقرأ  أن  ال حرج 

أيًض  الصحيح  على  القرآن  تقرأ  أن  بأس  وال  يرد نص صحيحالحج،  لم  ألنه    ا؛ 

خاصة بأن  ، إنما ورد يف الجنب  فساء من قراءة القرآن صريح يمنع الحائض والن 

 . (2)وأرضاه ال يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي 

« ابن عمر:  فيهما حديث  فورد  والنفساء  الحائض  الحائ  وَّل  أما  تقرأ  َّل 

من رواية إسماعيل بن    ولكنه ضعيف؛ ألن الحديث،  (3) «ا من القرآنالجنب شيئً 

ضععيا  وهو  الحجازيين،  عن  و ش  عنهم،  روايته  يف  مس  يف  بدون  تقرأ  لكنها 

 لمصحف، عن ظهر قلب.ا

القرآن  يقرأ  أن  له  يجوز  فال  الجنب  قلب  ،أما  ظهر  عن  من    ،ال  وال 

 حتى يغتسل.   ، المصحف

 
فتا ينظر:    (1) باز  مجموع  ابن  الشيخ  ومقاالت  و(24/345)وى  إسال،  فتاوى  كتاب  يف  جمع  نشر  مية، 

(، وانظر: موقع ابن باز الرسمي: مجموع الفتاوى، حكم قراءة الحائض  4/25)  الشيخ محمد المسند

   لألذكار واألدعية.

سلمة  (2) بن  اهلل  عبد  حديث  إلى  اهلل  ،يشير  رسول  كان  فقال:  طالب،  أبي  بن  علي  على  دخلت   قال: 

  ،الخبز معنا  فيأكل  يخرج،  ثم  الحاجة،  فيقضي  الخالء،  القرآن، وال    يأيت  ويقرأ  واللحم، 

وأبو  ،(1011أخرجه أحمد يف مسنده ) ،عن القرآن شيء، إال الجنابة -وربما قال: ال يحجزه-حجبه ي

 واللفظ له. ،  (594وابن ماجه ) ،(229داود )

(3)  ( الرتمذي  ا  ،(131أخرجه  قال  عمر.  ابن  »إن  عن  يقول:  إسماعيل،  بن  محمد  وسمعت  لرتمذي: 

ي عياش  بن  العراإسماعيل  وأهل  الحجاز  أهل  عنهم  روي عن  روايته  كأنه ضعف  مناكير،  أحاديث  ق 

الش أهل  عن  عياش  بن  إسماعيل  حديث  »إنما  وقال:  به«،  يتفرد  حنبل:   ،م«ا فيما  بن  أحمد  وقال 

مناك أحاديث  ولبقية  بقية،  من  أصلح  عياش  بن  الثقات«»إسماعيل  عن  بن    ،ير  أحمد  بذلك  حدثني 

 حنبل يقول ذلك.  الحسن، قال: سمعت أحمد بن
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بينهما: إمكانه أن يغتسل يف الحال، من    والفرق  أن الجنب وقته يسير، ويف 

وإن    متى شاء اغتسل،   ،يده   دته ال تطول، واألمر يف حين يفرغ من إتيانه أهله، فم

 تيمم وصلى وقرأ.   ،اءعجز عن الم 

والنفساء  الحائض  اهلل    ،أما  بيد  هو  وإنما  بيدهما،  األمر  .  فليس 

لئال   القرآن؛  قراءة  لهما  أبيح  ولهذا  كذلك؛  والنفاس  أيام  إلى  يحتاج  والحيض 

، فمن  ن كتاب اهللام الشرعية م وتعلم األحك  ،تنسيانه، ولئال يفوهتما فضل القراءة

ت فيها  باب أولى أن  التي  المخلوطة من اآليات واألحاديث. قرأ الكتب  األدعية 

 . ك(يف ذل إلى غير ذلك، هذا هو الصواب، وهو أصح قولي العلماء 

 ينقض الوضوء؟واإلغماء هل النوم 

 (: 275فائدة )

 ء؟هل النوم ينق  الوضو سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

ينق)  فقال: ال  كان  النوم  الوضوء؛ سواًء  أو مضطض  جالًسا  إذا    ،جًعاالنائم 

 . (1) (كان يشعر لو خرج منه شيء، أما إذا استغرق يف النوم فإن وضوءه ينتقض

ئل فضيل  هل ينتقض الوضوء باإلغماء؟ : (2)تهوس 

نعم ينتقض الوضوء باإلغماء، ألن اإلغماء أشد  من النوم،  )  بقوله:  فأجاب

إذا  وا الوضوء  َينقض  ال لنوم  بحيث  مستغرًقا،  خرجكان  لو  النائم  يدري  منه    

ا  النوم  ا  أم  النائم ألحس  شيء،  أحدث  لو  الذي  ال    ليسير  النوم  هذا  فإن  بنفسه، 

أو قاعد غير متكئ، أو أي   ، أو قاعد متكئ  ،ينقض الوضوء، سواء من ُمضطجع

 
 (.11/195موع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )نظر: مجي( 1)

 (.11/200مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )ينظر:  (2)
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لو أحدث أحس   دام  فإن    حال من األحوال، ما  ينقبنفسه،  الوضوء،  نومه ال  ض 

 . (فإذا ُأغمي على اإلنسان، فإنه يجب عليه الوضوء ؛اإلغماء أشد من النومف

 التيمم

 (: 276فائدة )

كل    : التيمم على  ويرتتب  للعبادة،  مبيًحا  أو  للحدث  رافًعا  يكون:  أن  إما 

 . واحد من القولين أشياء

بعدَ  سواء  كالماء؛  وأنه  للحدث،  رافع  أنه  األقوال:  افق  وأصح  أو  د  لماء، 

مانع   يموجود  كمرض  استعماله،  الماء من  استعمال  من  ال  نعه  شديد  برد  أو   ،

 يستطيع معه استعمال الماء.

ئل فضيلة الشيخ  ؟ هل التيمم رافع للحدث أو مبيح  : محمد العثيمين س 

التيمم مطهر  ):  بقوله  فأجاب أن  تعالى    الصواب  اهلل  لقول  للحدث،  ورافع 

التيمم: ذكر   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍژ  حين 

النبي    ، [6دة:المائ]  ژژ ا وجعلت لي األرض مسجًد »:  ولقول 

 ما يتطهر به.  -بالفتح- هور. والط  (1) «اوطهورً 

 . أن للبدل حكم المبدل  :وكذلك من النظر فالتيمم بدل، والقاعدة الشرعية

 . وهو الماء ،بدل، أنه ال يمكن العمل به مع وجود األصل :ناقول ةوفائد

ال وجد  الت فإذا  بطل  عماء  ووجب  يغتسليمم،  أن  كان  ،ليه  ع  إن  ما  تيمم 

أصغر حدث  عن  التيمم  كان  إذا  يتوضأ  وأن  الغسل،  الرجل   ،يوجب  لحديث 

  م  ل    م  لِ »  :فاعتزل ولم يصل، فسأله النبي    ،الذي أصابته جنابة وال ماء 

 
 عن جابر بن عبد اهلل.   ،(521ومسلم ) ،(335أخرجه البخاري ) (1)
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الناس مع  ماء   ، «؟تصل  وال  جنابة  أصابتني  النبي  ،  فقال:  :  فقال 

 . (1)«فإنه يكفيكعليك بالصعيد »

خذ  »:  النبي    ، ولما جاء الماء قاللرجل تيمم عن الجنابةفهذا ا

ا، ما بطل  ا مستمرًّ ا للحدث رفعً ولو كان التيمم رافعً ، ( 2) «هذا وأفرغه على نفسك

لصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم  »ا:  ولقول النبي    بوجود الماء. 

 .(3)«وليمسه بشرته ،يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق اَّلل

 أحدث يف صالة اجلمعةإذا 

 (: 277فائدة )

 قال الشيخ الدكتور عبد اَّلل المطلق، رئيس قسم الفقه بالجامعة اإلسالمية:

تيمية  إن شيخ اإلسالم  ) المسجد    ابن  كان يف  إذا  الشخص  إن  قال: 

ليتوضأ فاتته الصالة، يقول: ففي هذه الحال  يوم الجمعة ثم أحدث؛ فإن خرج 

فإنه يتيمم    ،ضوءى غير ووهو عل  ،و حضرت جنازةح له أن يتيمم، وكذلك ليص

 . (إن خاف أن تفوته الصالة إذا ذهب ليتوضأ

  ، ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل):  (4) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

صالة   فوات  لخوف  ويجوز  النهار،  إلى  ورده  يؤخر  وال  البلد،  يف  كان  وإن 

وقال   عيد.حق به من خاف فوات الوأل، ، وإسحاقة عن أحمدوهو رواي ، الجنازة

 
 عن عمران. ،(344أخرجه البخاري )( 1)

 جزء من الحديث السابق. ( 2)

عن أبي    ،(322والنسائي )  ،(124والرتمذي )   ،(332وأبو داود )  ،(21371نده )أخرجه أحمد يف مس  (3)

 قال الرتمذي: حديث حسن صحيح.. ذر

 (.5/309الفتاوى الكربى )ينظر: ( 4)
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انتقض   ممن  الجمعة  فوات  خاف  لمن  بل  واألوزاعي:  العزيز،  عبد  بكر  أبو 

ا  وضوءه، وهو يف المسجد، وال يتيمم للنجاسة على بدنه، وهو قول الثالثة خالفً 

أحمد   عن  الروايتين  اهلل ألشهر  للمضطر   رحمه  الماء  بذل  ويجب  تعالى، 

 ماء. كما قاله جمهور العل  ،ويعدل إلى التيمم ، صومالمع

استيقظ آخر وقت صالة وهو جنب الوقت    ، ومن  وخاف إن اغتسل خرج 

أول  استيقظ  من  بخالف  نسيها،  من  وكذا  الوقت،  خرج  ولو  وصلى،  اغتسل 

 بل يتيمم ويصلي. ، فليس له أن يفوت الصالة ،الوقت 

ج  لخروج منه، إال بعد خروومن أمكنه الذهاب إلى الحمام، لكن ال يمكنه ا

ها، وال يمكنها الخروج حتى تغسلهم،  مرأة التي معها أوالدالوقت: كالغالم وال

ونحو ذلك، فاألظهر يتيمم ويصلي خارج الحمام؛ ألن الصالة يف الحمام وبعد  

 الوقت منهي عنها. 

  وتصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشق عليها تكرار النزول إلى الحمام، 

االغتسال  على  تقدر  صل   وال  من  وكل  البيت،  ب يف  أمر  كما  الوقت  يف  حسب  ى 

 قاله أكثر العلماء. ؛  ا ا أو معتادً اإلمكان، فال إعادة عليه، وسواء كان العذر نادرً 

لحديث    ؛يمسح هبما وجهه وكفيه   ،أن يضرب بيديه األرض  :وصفة التيمم

 .(1) عمار بن ياسر الذي يف الصحيح

كان    إذا  حدثً محدثً والجريح  فال ا  أصغر:  الرتتي  ا  مراعاة  وهو  يلزمه  ب، 

يتيمم بعد كمال الوضوء  ؛ ب أحمد وغيرهالصحيح من مذه بل هذا    ؛فيصح أن 

 . (هو السنة

 
 (.338أخرجه البخاري ) (1)
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التيمم   أسباب  عن  رسالة  األنصاري  الرحمن  عبد  الشيخ  كتب  وقد 

وموجباته، وذكر: لو كان الوقت سيخرج إذا توضأ؛ فإنه يتيمم ليصلي الفريضة،  

 عليه إعادة.  وليس 

 واملواالة ضوءترتيب الو

 (: 278)فائدة 

تعالى:   قوله  وهي  اآلية،  حسب  الوضوء  ترتيب   ٻ ٱژيجب 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ، وعليه الجمهور. [6]المائدة: ژٺ ٺ ٺ ٺ

 وُنقل عن اإلمام علي أنه قال: المهم اإلسباغ، وال يهم بأي عضو تبدأ. 

 لكن ال يتعمد. لو نسي وقدم بعًضا على بعض جاز، و ف

ئل ال عن معنى الرتتيب يف الوضوء؟ وما المراد  :  (1)محمد العثيمين  شيخ وس 

 بالمواالة يف الوضوء؟ وما حكمها؟ وهل يعذر اإلنسان فيهما بالجهل والنسيان؟

أن تبدأ بما بدأ اهلل به، وقد بدأ اهلل    :الرتتيب يف الوضوء معناه)  قائاًل:  فأجاب

ا  غسل  ثم  الوجه،  غسل  ثبذكر  الرأس،  مسح  ثم  ولم  ليدين،  الرجلين،  غسل  م 

ا ي غسل  تعالى  اهلل  غسل ذكر  قبل  الكفين  غسل  ألن  الوجه،  غسل  قبل  لكفين 

ليس واجًبا  الوضوء مرتبة    ؛الوجه  بأعضاء  أن تبدأ  الرتتيب  بل هو سنة، هذا هو 

اهلل   رتبها  النبي  كما  ألن   ،    بدأ المسعى  إلى  وخرج  حج  لما 

علي أقبل  فلما  قرأ:  بالصفا،  والمر»ه  الصفا  اَّللإن  شعائر  اَّلل دأ  أب  ،وة من  بدأ  بما 

 . فبين أنه إنما اتى إلى الصفا قبل المروة ابتداء بما بدأ اهلل به. (2)«به

 
 (.11/141ن )مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيميينظر:  (1)

 عن جابر. ،(1218أخرجه مسلم )( 2)
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فمعناها: المواَّلة،  بزمن  وأما  الوضوء  أعضاء  بين  يفرق  ال  يفصل    ،أن 

ذلك مثال  بعض،  عن  يديه  : بعضها  يغسل  أن  أراد  ثم  وجهه،  غسل  ولكن    ، لو 

ء من أوله، ألن  ه أن يعيد الوضووحينئذ يجب علي   ،فاتتفإن المواالة قد  تأخر،  

الظفر  النبي   مثل  قدمه  ويف  توضأ،  قد  رجاًل  الماء،    رأي  يصبه  لم 

»فقال وضوءك:  فأحسن  داود  ،(1) «أرجع  أبي  رواية  يعيد»  :ويف  أن   أمره 

عبادة  (2)«الوضوء الوضوء  وألن  المواالة،  اشرتاط  على  يدل  وهذا    ، واحدة. 

 . بعض مع تفرق أجزائها ة ال ينبني بعضها علىوالعبادة الواحد

 أن الرتتيب والموالة فرضان من فروض الوضوء.  فالصحيح:

وأما عذر اإلنسان فيهما بالنسيان أو بالجهل فمحل نظر، فالمشهور عند فقهاء  

لو بدأ  أن اإلنسان ال ُيعذر فيهما بالجهل وال بالنسيان، وأن اإلنسان  الحنابلة  

مع    ، ولزمه إعادة الوضوء   ، صح غسل يديه سل وجهه ناسًيا، لم ي بغسل يديه قبل غ 

 . وما بعدهما إن قصر الزمن   ، طول الزمن، أو إعادة غسل اليدين 

ولو   الرتتيب  فاته  إذا  اإلنسان  وأن  للذمة،  وأبرأ  أحوط  القول  أن هذا  وال شك 

 . ( يد الوضوء ة ولو نسياًنا، فإنه يع نسياًنا، فإنه يعيد الوضوء، وكذلك إذا فاتته المواال 

 ءيف الوضوالتسمية 

 (: 279فائدة )

اإلمام   عن  رواية  ويف  الظاهرية،  إال  الوضوء  يف  التسمية  بوجوب  يقل  لم 

على   فالجمهور  نسي  إن  أما  لها،  التذكر  مع  التسمية  يذكر  أن  يجب  أنه  أحمد 

 صحة الوضوء؛ حتى لو تركها عامًدا. 

 
 عن عمر بن الخطاب.  ،(243) أخرجه مسلم( 1)

 . عن بعض أصحاب النبي   ،(175سنن أبي داود ) (2)
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 ،ر لوضوء سنة عند الجمهوفالتسمية عند ا ) :  ( 1)از قال الشيخ عبد العزيز بن ب

جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوهبا مع الذكر، فينبغي للمؤمن 

 أن ال يدعها، فإن نسي أو جهل فال شيء عليه، ووضوؤه صحيح.

تعم   إن  تركَ أما  الشرعي د  الحكم  يعلم  وهو  الوضوء    ، ها  يعيد  أن  له  فينبغي 

لمن    َّل وضوء أنه قال: »     لخالف؛ ألنه جاء عنه ن ا ا م ا وخروًج احتياطً 

عليه   لم  اَّلل  اسم  من  ( 2) « يذكر  وقد حكم جماعة  طرق،  من  جاء  الحديث  وهذا   ،

: إنه حسن بسبب  وأنه ضعيف، وقال الحافظ ابن كثير  ، العلماء أنه غير ثابت 

التسمية أن يجتهد يف  للمؤمن  فينبغي  لغيره،  فيكون من باب الحسن  الطرق،    كثرة 

 (. فال حرج   ؛ أو جهال ذلك   ، لك المؤمنة، فإن نسيا ذ   وهكذا ء،  عند أول الوضو 

 الغسل على من أسقطت 

 (: 280فائدة )

إذا أسقطت المرأة جنينها قبل أن يتبين فيه خلق إنسان، بأن كان قطعة لحم أو دم؛  

 ، ويجوز لزوجها أن يجامعها. وتصوم   ؛ بل تتوضأ وتصلي فإنه ال يجب عليها الغسُل 

ا  با لشيخ  قال  ابن  العزيز  الم )   : ( 3) ز عبد  أسقطت  يتبين  إذا  ما  خلق  رأة  فيه 

 
 (.29/26جموع فتاوى ابن باز )ينظر: م( 1)

(2)  ( )  ،(9418أخرجه أحمد يف مسنده  داود  )،  (101وأبو  ماجه  أبي هريرة. وأخرجه   ،(399وابن  عن 

( حويطب،  ،(25الرتمذي  بن  سفيان  أبي  بن  الرحمن  عبد  بن  رباح  قال:    عن  أبيها،  عن  جدته،  عن 

اهلل  سمع رسول  »ت  يقول:  عليه،  اَّلل  اسم  يذكر  لم  لمن  وضوء  ويف  َّل  الرتمذي:  قال   .»

ال أعلم يف  »الباب عن عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأنس. قال أحمد بن حنبل:  

أو  ا  أعاد الوضوء، وإن كان ناسيً ا  ا له إسناد جيد، وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدً اب حديثً هذا الب

  أجزأه«.متأواًل 

 (.10/228مجموع فتاوى ابن باز )ينظر: ( 3)
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اإلنسان؛ من رأس، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك فهي نفساء، لها أحكام النفاس، فال  

 ا. أو تكمل أربعين يومً   ، حتى تطهر   ، تصلي وال تصوم، وال يحل لزوجها جماعها 

والصال الغسل  عليها  وجب  أربعين  من  ألقل  طهرت  يف  ومتى  والصوم  ة 

 لزوجها جماعها.  رمضان، وحل

قل النفاس، فلو طهرت وقد مضى لها من الوالدة عشرة أيام أو  حد ألوال  

أقل أو أكثر وجب عليها الغسل، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم، وما  

الدم من  األربعين  بعد  لزوجها    ،تراه  ويحل  وتصلي،  معه  تصوم  فساد  دم  فهو 

أن وعليها  كا  جماعها،  صالة  كل  لوقت  النبيتتوضأ  لقول    لمستحاضة؛ 

    حبيش أبي  بنت  مستحاضة-لفاطمة  »-وهي  لكل :  وتوضئي 

 . (1) صالة«

أعني: الدورة  -ومتى صادف الدم الخارج منها بعد األربعين وقت الحيض  

الصالة والصوم حتى تطهر،  -الشهرية   لها حكم الحيض، وحرمت عليها  صار 

 وحرم على زوجها جماعها. 

المر  إن  أما من  الخارج  فيه خلق  كان  يتبين  لم  لحمأة  كان  بأن    ، ة اإلنسان، 

ال حكم    ،فإهنا بذلك يكون لها حكم المستحاضة   ،اوال تخطيط فيه، أو كان دمً 

ويحل   ،النفساء  رمضان،  يف  وتصوم  تصلي  أن  وعليها  الحائض،  حكم  وال 

دم بقطن  ها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صالة مع التحفظ من اللزوجها جماعُ 

 . اضة حتى تطهرونحوه، كالمستح

ا   ويجوز   والعشاء،  لها  والمغرب  والعصر،  الظهر  الصالتين  بين  لجمع 

 
 عن عائشة.  ،(624وابن ماجه ) ، (298وأبو داود ) ،(25681أخرجه أحمد يف مسنده ) (1)
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ويشرع لها الغسل للصالتين المجموعتين، ولصالة الفجر؛ لحديث حمنة بنت 

 ؛ ألهنا يف حكم المستحاضة عند أهل العلم. (1) جحش الثابت يف ذلك

يغسل ويكفن  الخامس وما بعده، فإنه  أما إذا كان سقوط الجنين يف الشهر  

 . (م األطفال ا له حكألنه بذلك صار إنسانً ه، ويسمى، ويعق عنه؛ ويصلى علي

عثيمين ابن  الشيخ  فيه خلق    :(2) وقال  تبين  وقد  إن خرج  العلم:  أهل  )قال 

نفاًس  يعد  خروجه  بعد  دمها  فإن  والصومإنسان،  الصالة  فيه  ترتك  ويتجنبها    ، ا؛ 

 زوجها حتى تطهر. 

نعها  بل هو دم فساد ال يم   نه ال يعترب دم نفاس،خرج وهو غير مخلق؛ فإن  وإ

 من الصالة، وال من الصيام وال من غيرهما. 

 ا(. قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يومً 

 الدعاء والذكر للجنب

 (: 281فائدة )

ق  مثل  القرآن،  من  آيات  يحمل  الذي  بالدعاء  يدعو  أن  تعالى:  للجنب  وله 

،  واالسرتجاع  ،بسملة ال و  ،[118المؤمنون:]  ژی ی ی ی ىئ ىئژ

قال:    والحمد، السيارة  ركب   چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃژوإذا 

كان    .[13]الزخرف:  ژڇ لما  لكن  القرآن؛  يقرأ  أن  للجنب  يجوز  ال  أنه  مع 

 جاز. أو الذكر قصده الدعاء 

 
 (. 622وابن ماجه ) ،(128والرتمذي )، (287أبو داود )و ،(27474أخرجه أحمد يف مسنده )( 1)

 (.1/305فتاوى المرأة المسلمة ) ينظر:( 2)
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وقات الصالة،  هل يجوز الدعاء يف غير أ  :(1) سئل الشيخ عبد العزيز بن باز

 ، هل يستجاب له يف هذه الحالة؟  العمل مثاًل على غير طهارة، وهو يفواإلنسان  

يف  )  فأجاب: يدعو  الطهارة،  شرطه  من  وليس  وقت،  كل  يف  يشرع  الدعاء 

أو على جنابة، أو على حدث أصغر، أو   ، جميع األحوال، سواء كان على طهارة

الذكر: وهكذا الذكر، ومن  ،لوب كانت المرأة يف الحيض أو يف نفاس، الدعاء مط

حتى    ،واهلل أكرب، يذكر اهلل على كل حاله  ،وال إله إال اهلل  ،حمد هلل ال و  ،سبحان اهلل 

عائشة   قالت  الجنب،  حتى  ونفاسها،  حيضها  يف  النبي :  المرأة  »كان 

  »أحيانه كل  على  اَّلل   ڑ ڑ ژ ژ ڈژ  ،(2) يذكر 

عمران:]  ژگ گ ک ک ک ک يقول    [،190آل   :واهلل 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گژ

 .[191آل عمران:] ژہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

القرآن   قراءة  عن  ينهى  إنما  األحوال،  جميع  يف  الذكر  له  مشروع  فالمؤمن 

ويقول   الجنابة،  حالة  يف   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹژ  :خاصة 

 .[10الجمعة:] ژڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

وعلى    ى طهارةوالمؤمن مأمور بالذكر دائما، قائما وقاعدا وعلى جنبه، عل 

 . ( فإنه يمنع يف حال الجنابة خاصة ،لقرآن إال حال قراءة ا ،(3) غير طهارة

 ***** 

 
 (.26/98مجموع فتاوى ابن باز )ينظر:  (1)

 (. 373أخرجه مسلم )( 2)

 ساقطة من األصل.  (3)
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 ثالًثا: قبسات من:

 أبواب الصالة وما بتعلق بها

 استقبال القبلة واستدبارها

 (: 282فائدة )

بتاريخ:  المكي  الحرم  يف  درسه  يف  البسام  اَّلل  عبد  الشيخ  قال 

استق )  ه :27/1/1418 أوَيْحُرُم  القبلة  البو استدباره  بال  حاجة  قضاء  عند  ل ا 

أن   أمامه ساتر من سيارة والغائط، ويكفي  كان  وإذا  يسيًرا،  انحراًفا  أو   ،ينحرف 

 س. أبينه وبين القبلة فال ب  ،أو شجرة ،هبيمة

قول    العلماء  فلبعض  المباين  داخل  القبلة،  أما  استقبال  يجوز  ال  أنه   :

 .(1) (والجمهور على جوازه داخل المباين

 وقتهاالعبادة يف غري 

 (: 283فائدة )

الساق فاضل  الدكتور  الشيخ  تكون  )  : مرائيال  أحياًنا  وقتها  غير  يف  العبادة 

ذلك على  ومثل  لو    : معصية،  القرآن أبما  يقرأ  وشخص  الصالة  فقراءة   ،قيمت 

 . (تكون معصية ؛واستمر يف القراءة  ،لكن إن ترك صالة الجماعة بادة، القرآن ع

هنا نورد    ويحسن  العال أن  ذكره  األلباما  الدين  ناصر  قال مة  حيث   :(2) ين 

ى رجاًل يصلى  أبسند صحيح عن سعيد بن المسيب: أنه ر  ي)فائدة: روى البيهق 

 
المغنيي  (1) انظر:   ،( قدامة  )  ،(1/119بن  الفقه  يف  الفروع    ،والفروع  ،(1/8والمحرر  وتصحيح 

(1/125.) 

 (. 2/236إرواء الغليل )ينظر:  (2)
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الفجر أكثر من ركعتين الركوع والسجود،  بعد طلوع  فيها  يا  ،  فنهاه،  يكثر  فقال: 

 خالف السنة.   ولكن يعذبك على، اهلل على الصالة؟! قال: ال   يأبا محمد! يعذبن 

ب  من  ا وهذا  بن  أجوبة سعيد  اهلل    لمسيب دائع  قو ،  تعالى رحمه    ي وهو سالح 

ثم ينكرون    ، باسم أهنا ذكر وصالة   ، على المبتدعة الذين يستحسنون كثيًرا من البدع 

ويتهموهنم بأهنم ينكرون الذكر والصالة!! وهم    ، على أهل السنة إنكار ذلك عليهم 

 . ك( ونحو ذل   ، ة الذكر والصال   م للسنة يف قيقة إنما ينكرون خالفه الح   يف 

 عطس إلى جنب  نافع، أن رجاًل   ا ما رواه الرتمذي عنباب أيًض ذا ال ومن ه

اهلل  الحمد هلل، والسالم على رسول  فقال:  أقول:  قا  ،ابن عمر،  وأنا  ابن عمر:  ل 

،  والسالم على رسول اهلل، وليس هكذا علمنا رسول اهلل  ،  الحمد هلل

 .(1) على كل حال« ،مد َّلل لح»اعلمنا أن نقول:  

 سرتة الصالة

 (:284ة )فائد

 . (سرتة اإلمام سرته للمأمومين باإلجماع)  قال الشيخ عبد اَّلل البسام:

الشيخ فضيلة  عثيمين  وسئل  بن  صفوف  :  (2)محمد  بين  المرور  هل 

 أو ينقص من أجر المصلي؟  ، المصلين يقطع الصالة

مام  اإل  دي الصفوف؛ ألن سرتةال يضر إذا مر بين ي)  فأجاب فضيلته بقوله:

أ وقد  لهم،  النبي  سرتة  عباس    قر  بن  اهلل  بين    عبد  مر  حين 

 . ( وهم يصلون يف منى ،يدي بعض الصف

 
 وحسنه األلباين. ،(2738الرتمذي ) اخرجه (1)

 (.13/47عثيمين )ابن مجموع فتاوى نظر: ي (2)
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إلى حديث    قلت: قال:  يشير  بن عباس،  اهلل  راكبً عبد  ا على حمار  »أقبلت 

اَّلحتالم(1)  أتان ناهزت  قد  يومئذ  وأنا  اَّلل  (2)   ،  ورسول   ،   يصلي

غير   إلى  يدي بمنى  بين  فمررت  األتابع  جدار،  وأرسلت  الصف،  ترتع،    ن 

 . (3) «ف، فلم ينكر ذلك عليفدخلت يف الص 

 قراءة الفاحتة يف الصالة

 (: 285فائدة )

المغرب   صالة  بعد  المكي  الحرم  يف  درسه  يف  البسام  اَّلل  عبد  الشيخ  قال 

 إن قراءة المأموم للفاتحة فيها ثالثة أقوال: ) :ه 19/6/1416بتاريخ: 

أما    أهنا تجب يف  ل األول:قوال السرية،  الجهرية فال تجب،  الصالة  لكن  يف 

فحسن الجهرية  يف  اإلمام  سكتات  يف  قراءهتا  استطاع  اإلمام    . إن  بذلك:  قال 

 ، وعلماء آخرون. ابن تيميةمالك، واختاره شيخ اإلسالم 

الثاين: الجهرية  القول    قال بذلك: اإلمام   .أهنا ال تجب ال يف السرية وال يف 

 د. ام أحمأبو حنيفة واإلم

الثالث: تجأهن  القول  مًعا ا  والجهرية  السرية  يف  اإلمام    .ب  ذلك  واختار 

 .((4) الشافعي

 
 .(الحمارة األنثى خاصة :الحمار يقع على الذكر واألنثى، واألتان)(: 1/21قال ابن األثير يف النهاية )( 1)

والنهاية يف غريب الحديث   ،(2/139الفائق يف غريب الحديث )  نظر:يناهزت: أي قاربت ودانيت.    (2)

 (.5/135ألثر )وا

 (. 504) (، ومسلم493) اريأخرجه البخ (3)

وإن كان ال  )  إذا كان يحسن قراءهتا فواجب عند الشافعي، وإذا كان ال يحسن قراءهتا فقد قال الشافعي:(  4)

وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ    ، ال يجزئه غيره  فيحمد اهلل ويكربه مكان أم القرآن  ، يحسن أم القرآن

وهذا صحيح، مضى الكالم يف وجوب قراءة )الماوردي:  قال    .(آيات ال يجزئه دون ذلكبقدرها سبع  

= 
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الشيخ   اَّلل  وقال  بتاريخ: عبد  المكي  الحرم  يف  درسه  يف  أيًضا  البسام 

تجب )  :ه 15/8/1418 ال  أهنا  الرتاويح  صالة  يف  الفاتحة  قراءة  يف  الراجح 

 . (ة اإلمام كافيةعلى المأموم، وأن قراء

وا  قلت: العلماء،  جمهور  والشافعي إن  أحمد،  يرون  إلمام  ومالك،   ،

الصالة ركعات  من  ركعة  كل  يف  الفاتحة  قراءة  أما    ،وجوب  والمنفرد،  لإلمام 

حنيفة وبعض علماء الطوائف يرون وجوب قراءة ما تيسر من القرآن،    اإلمام أبو 

 من غير اشرتاط الفاتحة. 

بحد الجمهور  »ويستدل  ي قرأ  يث:  َّل  صالة  فكل  الكتاب  بفاتحة    هي فيها 

 ، وأحاديث أخرى.(1) «خداج

المسيء صالته  أبو حنيفة فيستدل بحديث  له    ،أما  :  الذي قال 

القرآن» من  معك  تيسر  ما  اقرأ  تعالى:  (2) «ثم  اهلل  وقول    ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ، 

[20]المزمل: ژڄ
 (3) . 

 البسملة يف الفاحتة

 (: 286فائدة )

اَّلل عبد  الشيخ  ال )  البسام:  قال  اإلمام  البسملةإن  أن  يرى  من    شافعي  آية 

 
= 

الفاتحة إذا كان يحسنها، فإن كان ال يحسنها قرأ غيرها من القرآن، وعليه أن يتعلم الفاتحة، فإذا أراد  

بداًل  يقرأ يف صالته  من  أن  القرآن  من  آيات  يتعلمها قرأ سبع  أن  قبل  الكبير  الحا   : نظري  (.الفاتحة  وي 

(2/233.) 

 عن أبي هريرة. ،(395مسلم ) أخرجه (1)

 عن أبي هريرة.  ،(397ومسلم ) ،(757أخرجه البخاري ) (2)

 (.1/547وشرح الزركشي ) ،(1/343والمغني )،  (1/246الكايف ) :ظرين( 3)
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سورة (1) الفاتحة يف  آية  من  جزء  البسملة  أن  على  والجمهور  الثالثة  واألئمة   ،

 . (النمل، وليست آية من الفاتحة

واختلفت الرواية عن أحمد؛ هل هي آية من  )  :(2)وقال ابن قدامة يف المغني

 الفاتحة يجب قراءهتا يف الصالة، أو ال؟ 

الفاتحة من  أهنا  ا  ،فعنه  عبد  أبو  إليه  وأبو حفوذهب  بطة،  ابن  وهو    ،ص هلل 

 . (قول ابن المبارك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد

فقد ترك مائة وثالث عشرة    ،ژٻ ٻ ٻ ٱژ  من ترك  قال ابن المبارك:

وألن  ..؛  .(3) وكذلك قال الشافعي: هي آية من كل سورة؛ لحديث أم سلمة  . (آية

بخ  ،الصحابة   المصاحف  بين  أثبتوها يف  يثبتوا  ولم  الدفتين سوى طها، 

 القرآن. 

يجب    وال  غيرها،  من  آية  وال  الفاتحة،  من  ليست  أهنا  أحمد،  عن  وروي 

الصالة يف  ومالك،    ، قراءهتا  حنيفة،  أبي  وقول  أصحابه،  عند  المنصورة  وهي 

 واألوزاعي، وعبد اهلل بن معبد الزماين. 

تنزل بين سورتين،    عنه: هي آية مفردة كانتواختلف عن أحمد فيها، فقيل  

  بين السور. اًل فص

النمل  سورة  من  آية  بعض  هي  إنما  معبد،  ،  وعنه:  بن  اهلل  عبد  قال  كذلك 

 
 (. 1/130األم للشافعي ) :نظري (1)

 (. 1/346لمغني )ينظر: ا( 2)

كان يقطع قراءته آية  »، فقالت:    أهنا سئلت عن قراءة رسول اهلل  يشير إلى حديث أم سلمة،  (3)

  أخرجه ،  «ژٺٺٺژ ژڀڀژ ژپپپپژ ژٱٻٻٻژ  آية:

 (.4001وأبو داود ) ،(26583يف مسنده ) أحمد
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 ہ ہ ہ ہژ  :ال يف سورة إ   ژٻ ٻ ٻ ٱژواألوزاعي: ما أنزل اهلل  

 [.30النمل:] ژھ ھ ھ ھ

سمعت النبي  والدليل على أهنا ليست من الفاتحة، ما روى أبو هريرة، قال:  

  « ت  ق  يقول:  اَّلل   س  ى:  ال  ع  ال   نِ ق  ب ِدي  ع  ب ي ن   و  ب ي نِي  ة   ال  الصا ت   ، نِ ي  ف  ص  م 

: ب د  ال  ال ع  ا ق  إِذ  ، ف  أ ل  ا س  ب ِدي م  ع 
لِ ال  اَّلل   [2]الفاتحة:  ژپ پ پ پژ  و  ، ق 

:  ال  ع  ت   ال  ق  ا  إِذ  و  ب ِدي،  ع  نِي  ِمد  ح  اَّلل  [3]الفاتحة:  ژڀ ڀژى:  ال   ق  ى: ال  ع  ت    ، 

ن ى ع   إِذ  أ ث  و  ب ِدي،  ع  :  ل يا  ال  ق  ب ِدي، [4]الفاتحة:  ژٺ ٺ ٺژا  ع  نِي  د  جا م   : ال  ق   ،

:  ذ  إِ ف   ال  ق  ب ِدي،  [5]الفاتحة:  ژٿ ٿ ٿ ٿژا  ع  ب ي ن   و  ب ي نِي  ا  ذ  ه   : ال   ،ق 

  : ال  ق  ا  إِذ  ف   ، أ ل  س  ا  م  ب ِدي  ع 
لِ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹژو 

ب ِدي ،[7 -6]الفاتحة: ژڄ ڄ ڦ ڦ ع 
ا لِ ذ  أ ل  و   ،ه  ا س  ب ِدي م  ع 

 . (1) «لِ

ها، وبدأ هبا، ولم يتحقق التنصيف،  آية لعد    ژٻ ٻ ٻ ٱژفلو كانت  

ا. وعلى ما ذكرناه ا، وآيات الدعاء اثنتين ونصفً ا ونصفً ألن آيات الثناء تكون أربعً 

 يتحقق التنصيف. 

قيل: سمعان:    فإن  بن  زياد  بن  اهلل  عبد  روى  عبفقد  ا»يقول  إذا  فتتح دي 

 .(2) دي« فيذكرين عب ،ژٻ ٻ ٻ ٱژ :الصالة

 
صليت  » عن أنس، قال:    ، ( 399مسلم )   ه ما أخرج عن أبي هريرة. واألصرح من ذلك    ، ( 395مسلم )   أخرجه (  1) 

  ، « ژٱٻٻٻژ ا منهم يقرأ وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحًد   وأبي بكر،   ، مع رسول اَّلل  

پ پ ژب   وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون    ، صليت خلف النبي  »   ويف لفظ: 

 . « وَّل يف آخرها   ، يف أول قراءة   ژٱٻٻٻژ  : ، َّل يذكرون ژپ پ

 بي هريرة.عن أ ،(3033ويف معرفة السنن واآلثار ) ،(2368السنن الكربى ) أخرجه البيهقي يف (2)
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به  قلنا: يحتج  ال  الحديث،  مرتوك  سمعان  واتفاق    ، ابن  الدارقطني.  قاله 

 الرواة على خالف روايته أولى بالصواب. 

النبي   عن  قال:    وروي  شفعت  أنه  آية  ثالثون  هي  »سورة 

 ٻ ٻ ٱژ  :ة سوىوهي ثالثون آي  ،لقارئها، أَّل وهي تبارك الذي بيده الملك«

الناس على أن سورة  وأجم،  ژٻ بدع  آيات،   ٻ ٻ ٱژ ونالكوثر ثالث 

أربعً ،  ژٻ لكانت  منها  كانت  اآلي تجري مجرى ولو  مواضع  اآلي   ا، وألن 

 أنفسها، يف أهنا ال تثبت إال بالتواتر، ولم ينقل يف ذلك تواتر. 

ل:  نا نقوعلى أن،  فأما قول أم سلمة فمن رأيها، وال ينكر االختالف يف ذلك

ثباهتا بين السور يف المصحف، فللفصل ا إ وأم،  للفصل بين السورهي آية مفردة  

 . ( ا على حدهتابينها، ولذلك أفردت سطرً 

 نسيان التكبريات يف الصالة

 (: 287فائدة )

الشيخ:  آل  العزيز  عبد  الشيخ  القيام  سئل  تكبيرات  الشخص  نسي  أو    ، إذا 

 القعود يف الصالة، فماذا عليه؟ 

إ)   فقال: أما  الصالة،  يعيد  مال  كاملة  السجدة  نسي  الركعة  ن  فتسقط  ثاًل 

 . ملة، وتحل التي بعدها محلهاكا

؛  اهلل أكرب   وهو منفرد أو إمام:   ،وإذا قال بداًل من سمع اهلل لمن حمده  قال:و

 . (فال يعيد الركعة، وال يسجد لهذا السهو

ن تكبيرة اإلحرام  فإن صالته لم تنعقد، أل ،أما إذا نسي تكبيرة اإلحرام قلت:

 لصالة.حرام فعليه أن يعيد ا فإذا نسي تكبيرة اإل  ركن،
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الشنقيطي المختار  محمد  بن  محمد  الشيخ  االنتقال  )  :(1)قال  تكبيرات 

النبي   ألن  وذلك  فعلها    واجبة،  وقد  هبا،  وقال:    أمر 

أصلي» رأيتموين  كما  للركوع،  ،  (2) «صلوا  تكبيره  االنتقال:  بتكبيرات  والمراد 

وتكبيره يره للسجدة الثانية،  لرفع من السجود، وتكب بيره للسجود، وتكبيره لوتك

هبا  ينتقل  انتقال؛ ألنه  تكبيرات  فكلها وصفت بكوهنا  والثالثة،  الثانية  إلى  للقيام 

الركوع إلى  انتقل  قائًما  كان  فلما  ركن،  إلى  ركٍن  وكان  فقال:    ،من   ،

الجلوس إلى  فانتقل  تكبيفقالوا:  ،  فقال:    ، ساجًدا  االنتقال،  هذه  رات 

 . (واهلل تعالى أعلم وأصح األقوال وجوهبا،

 مواضع رفع اليدين يف الصالة

 (: 288فائدة )

العثيمين: صالح  بن  محمد  الشيخ  فيها    سئل  ترفع  التي  المواضع  هي  ما 

 اليدان مع التكبيرة يف الصالة؟ 

  يف أربعة   أنه يكون   ،أصح ما ورد يف رفع اليدين مع التكبير يف الصالة)   فقال:

ت  عند  وعند  مواضع:  اإلحرام،  مكبيرة  الرفع  وعند  من  الركوع،  القيام  وعند  نه، 

 . (التشهد األول

باز بن  العزيز  عبد  الشيخ  سماحة  عند    :(3) وسئل  اليدين  رفع  يجوز  هل 

 أم ال بد من رفعها يف جميع أركان الصالة؟   ،اإلحرام فقط تكبيرة

اإلحرام)   :فأجاب عند  اليدين  رفع  الركوع  ، السنة  الرف  ، وعند  منهوعند    ، ع 

 
 (.17/ 42المستقنع )شرح زاد ينظر:  (1)

 ( عن مالك بن الحويرث. 631أخرجه البخاري ) (2)

 (.11/156مجموع فتاوى ابن باز )ينظر: ( 3)
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إ القيام  بعدوعند  الثالثة  األول  لى  النبي    ،التشهد  ذلك عن  ،  لثبوت 

واجبً  ذلك  المصطفى    ؛ اوليس  فعله  سنة  خلفاؤه   ،بل  وفعله 

أصحابه    ،الراشدون عن  المنقول  يفعل  وهو  أن  للمؤمن  فالسنة   ،

ال والنساء سواء وهكذا المؤمنة؛ ألن األصل أن الرج  ،ذلك يف جميع الصلوات 

األ الدليف  خصه  ما  إال  احكام  يرفع  أن  فالسنة  التكبيرة يل،  عند  يديه  لمصلي 

أو حيال أذنيه، وهكذا عند الركوع، وهكذا عند الرفع منه،    ،األولى حيال منكبيه 

األخبار   فيه  جاءت  كما  الثالثة،  إلى  األول  التشهد  من  القيام  عند  وهكذا 

اهلل   رسول  عن  وذلك  الصحيحة  مست،  وسنةكله  وليس    ،حب 

 . (فع صحت صالتهواجب، ولو صلى ولم ير ب

 التشهد األول يف الصالة

 (: 289فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  ُه:  )  قال  َحد  الصالة  يف  األول  بقوله:  التشهد  يبدأ 

 .وأشهد أن محمًدا رسول اهلل  ،أشهد أن ال إله إال اهلل وينتهي بقوله:  ، التحيات هلل

 . ال يزيديقول:   علماءال  بعض و :قال ثم 

طال اإلمام  أأجازوا أن يزيد إن    ،ني ابن القيم وآخراء ك وبعض العلم  :قال ثم  

 الجلوس. 

 وكذلك قال هبذا القول الدكتور صالح بن حميد. 

 . هلل وحده( جميع التعظيمات والتقديرات أي: التحيات هلل:  ومعنى قوله: 

باز بن  العزيز  الشيخ عبد  فيجل )  :(1)قال  يرفع  األثم  للتشهد    شا ول مفرتً س 

 
 (.11/42جموع فتاوى ابن باز )ينظر: م( 1)
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وكيفما    ، هذا هو األفضل  ،كجلسته بين السجدتين  ،اليمنى  ا ناصبً   ،رجله اليسرى

أجزأه  رباعية  ،جلس  الصالة  كانت  والعشاء  ؛ إذا  والعصر  الظهر  ثالثية    ، مثل  أو 

بالتشهد:   فيأيت  المغرب،  َّلل»مثل  السالم    ،والطيبات،  والصلوات  ،التحيات 

النبي أيها   ،الصالحين  وعلى عباد اَّلل   ،ليناالسالم ع  ،ركاتهاَّلل وبورحمة    ،عليك 

اَّلل إَّل  إله  َّل  أن  محمًد   ،أشهد  أن  ورسولهوأشهد  عبده  يف   «،ا  الثابت  هو  هذا 

أتى بغيره مما ثبت يف   ، وإنالصحيحين من حديث عبد اهلل بن مسعود  

 . ألنه أثبتها وأصحها   ؛لكن هذا أفضل، األحاديث الصحيحة كفى 

ت على  صلي   كما   ، وعلى آل محمد  ، د اللهم صل على محم » قول: ثم بعد هذا ي 

إبراهيم   ، إبراهيم  آل  محمد   ، وعلى  على  بارك  اللهم  مجيد،  آل    ، إنك حميد  وعلى 

ثم ينهض    ، « إنك حميد مجيد   ، وعلى آل إبراهيم   ، كما باركت على إبراهيم   ، محمد 

الثالثة  النبي    ، إلى  على  بالصالة  يأت  لم  الشهادة   ؛ وإذا  بعد    بل هنض 

قالوا:    ، ألن بعض أهل العلم   ، بأس   فال   ؛ ا عبده ورسوله دً محم حين قال: وأشهد أن  

النبي   وإنما هي مشروعة يف التشهد    ، ال تستحب هنا   إن الصالة على 

-فيأيت هبا هنا   ، األخير، ولكن دلت األحاديث الصحيحة على أهنا تشرع هنا وهناك 

األول  التشهد  يف  األصح   ، -أي  هو  األحا   ، هذا  واجبة    ، ديث لعموم  ليست  لكنها 

 . ( عند جمع من أهل العلم   ، لتشهد األخير وإنما تجب يف ا   ، عليه 

 متابعة املأموم لإلمام

 (: 290فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  قام  )  قال  إذا  إال  ناسًيا؛  قام  إذا  اإلمام  متابعة  يجب 

مام لركعة زائدة؛ كخامسة يف الرباعية؛ فإن على المأموم أن يجلس حتى يسلم اإل

 . (فيسلم معه
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إذا قام اإلمام عن التشهد األول  )  :(1)لعثيمينالشيخ محمد بن صالح اوقال  

النبي   ألن  يرجع؛  أن  عليه  يحرم  فإنه  قائًما،  استتم  عن    حتى  قام 

يوم  ذات  األول  به  ،التشهد  الصالة   ، فسبحوا  قضى  فلما  يرجع،  ولم  فمضى 

 .(2) سجد سجدتين ثم سلم  ،وانتظر الناس تسليمه 

الواجب   ذافه قام    ؛هو  األإذا  التشهد  عن  قائًما اإلمام  استتم  فإن  ،  ول حتى 

محرم محرم  ،رجوعه  رجوعه  بأن  عالًما  كان  فإن  يرجع،  أن  يجوز  فإن    ،وال 

يرجع  أن  الواجب  أن  أن رجوعه محرم، وظن  يدري  فإن كان ال  باطلة،  صالته 

أ بعد  األول  للتشهد  نبه  إذا  اإلنسان  وأن  األول،  للتشهد  قامويجلس  وجب   ،ن 

يرج أن  هذ  ،ع عليه  أن  وظن  هو  الواجبفرجع  هو  تبطل  ،ا  ال  صالته    ،فإن 

السالم بعد  للسهو  يسجد  أن  وعليه  صحيحة،  التي    ،وصالته  الزيادة  أجل  من 

 .  ( وهي القيام، هذا هو حكم هذه المسألة ،زادها

 السهو يف الصالة

 (: 291فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  الشخص  )  قال  سها  وقرإذا  الصالة،  الت يف  يف  شهد  أ 

ذكر   ثم  الالفاتحة،  فإن  التحيات،  العلماء:  وقرأ  بعض  وقال  صحيحة،  صالة 

 .( ُيستحب أن يسجد للسهو

 
 (.14/78عثيمين )ابن مجموع فتاوى ورسائل ينظر:  (1)

بحينة  (2) ابن  اهلل  عبد  حديث  إلى  ل-  يشير  حليف  وهو  شنوءة،  أزد  من  منافوهو  عبد  من    ،بني  وكان 

النبي   النبي  :  -أصحاب  األوليين  أن  الركعتين  يف  فقام  الظهر،  بهم  لم    ،صلى 

الصالة قضى  إذا  حتى  معه  الناس  فقام  تسليمه  ،يجلس،  الناس  جالس،    ،وانتظر  وهو  فسجد  كبر 

 (.570م ) ومسل ،(829أخرجه البخاري ) سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم«
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إذا قام المأموم بعد السالم ليتم ما فاته، ثم سجد اإلمام للسهو؛    وقال أيًضا:

َأْمَكَن أن يسجد معه رجع فسجد معه، فإن لم يمكنه فإنه يسجد بعد   أن يتم  فإْن 

 . ( ا بدأ بقراءة الفاتحةصالته، وخاصة إذ

 الركوع بعد وضع اليدين

 (: 292فائدة )

 أين توضع اليدان بعد القيام من الركوع؟  سئل الشيخ عبد اَّلل البسام:

 . األئمة األربعة يقولون: ُتسدل، يعني: ترسل على الجانبين ) قال:ف

 نت قبل الركوع. وبعض العلماء قالوا: توضع على الصدر كما كا ثم قال:

قال: الك   ثم  المحدث  الشيخ  األلب إن  الدين  ناصر  إن    اين  بير  قال: 

 . وضعها على الصدر بعد الركوع بدعة

فقال: البسام  اَّلل  عبد  الشيخ  علق  االجتهادية  ثم  المسائل  هذه    ،إن  مثل 

 . ( المسألة ال يقال فيها: إهنا بدعة

 جلسة االسرتاحة

 (: 293فائدة )

م المك    ي بت    اريخ: لح    رالبس    ام يف درس    ه يف اس    ئل الش    يخ عب    د اَّلل 

ما حكم جلسة االسرتاحة التي يف الصــالة، وهــي التــي تكــون   ه :14/1/1419

 بعد الركعة األولى والثالثة؟

شيخ  )  فقال: وتوسط  يروهنا،  ال  الثالثة  واألئمة  يوجبها،  الشافعي  اإلمام 

أو   ،لي لكرب سنه فقالوا: إن اضطر إليها المص  ،وبعض العلماء ابن تيمية  اإلسالم  

 . (استحبت له، وإال فال ،عجزه
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الشيخ   عنها  فقال:ابن  وسئل  إمامه  )  عثيمين،  المأموم  يتابع  أن  يجب 

 . (1) (فيها

 . بل هي مستحبة عند الشافعية ؛لم يثبت عن الشافعي أنه أوجبها قلت: 

الجويني المعالي  أبو  جلس  )  :(2)قال  تشهًدا،  تستعقب  الركعة  كانت  فإن 

سن كما  قللتشهد  تستعقب  كانت  وإن  يجلصفه،  أن  فينبغي  إثر ياًما،  على  س 

جلسًة خفيفًة، ثم ينتهض منها قائًما، وهذه الجلسة تسمى جلسَة    ، انيةالسجدة الث

 االسرتاحة، وهي مسنونة عندنا. 

 كان رسول اَّلل  »واألصل فيه ما رواه مالك بن الحويرث، قال:  

وال يسن يف . (3) «ستوي قاعًدا  حتى يلم ينته ،إذا كان يف الركعة األولى والثالثة 

 . (لسة ذكر مخصوص  هذه الج

المجموع يف  النووي  به  )  :(4)وقال  القائلون  الصح  علىواتفق  من  ي أن  ح 

استحباهبا استحبابُ   ، القولين  المذهب  يف  الصحيح  أن  هذا  من  وهذا    ،ها فحصل 

الصحيحة  األحاديث  فيه  ثبتت  الذي  الصواب  اهلل  ، هو  شاء  إن  سنذكرها    التي 

 . علماءتعالى يف فرع مذاهب ال 

وفرغ منه    ،كبير مع ابتداء الرفعت ابتدأ ال  ،تسن جلسة االسرتاحة  ال  :فإذا قلنا 

قائمً  استوائه  بالمذهب  ،ا مع  قلنا  مستحبة  ، وإذا  أهنا  أصحابنا   ، وهو    هي  :قال 

 (. اجلسة لطيفة جدًّ 

 
 (.13/219وى ورسائل ابن عثيمين )نظر: مجموع فتا ي (1)

 (. 2/170هناية المطلب يف دراية المذهب )ينظر: ( 2)

 (.823أخرجه البخاري ) (3)

 (.3/441المجموع شرح المهذب ) ينظر:  (4)
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 الصحيح يف إدراك الصالة

 (:294فائدة )

اَّلل عبد  بن  يوسف  الدكتور  الشبيلي:قال  الصحيح)    ُتْدَرك    إن  الصالة  أن 

أ ب منها،  جزء  أي  ُتْدَرك  :قصدإدراك  الفريضة  التحيات  ، أن  إال  ك  ُيْدر  لم    .ولو 

 . ((1) «فما أدركتم فصلواوالجمهور يقولون هذا؛ لحديث: » وقال:

 إدراك الصالة

 (: 295فائدة )

حتى ولو لم    ، ةتكبيرة اإلحرام تدرك هبا الصال)  : قال الشيخ عبد اَّلل البسام

من   حك يدرك  غيرها،  األداء  الجمهور. وقت  عن  ذلك  أضاف  ى  شيخ  ثم  إن   :

 .((2) اإلسالم ال يرى أن الوقت يدرك بأقل من ركعة

 وجوب صالة اجلماعة

 (: 296فائدة )

الراجحي العزيز  عبد  الشيخ  اإلسالم  )   :قال  شيخ  تيمية  إن    (3)ابن 

من شرط  الجماعة  أن صالة  يرون  أجالء،  وأن    وعلماء  الصالة،  شروط صحة 

ا  بغير  تصح  ال  عذر  ، لجماعةالصالة  له  لمن  صالة  أن  الجمهور:  و  وقال:  . إال 

، ولكن يأثم  بعذر أو بغير عذر  ،منفرًداولهذا فإن الصالة تصح  ،  الجماعة واجبة

 . برتك جماعة المسلمين( 

 
 عن أبي هريرة. ، عن أبي قتادة، وأخرجاه يف الصحيحين  ،(603لم )ومس ،(635أخرجه البخاري ) (1)

 (.23/330( و)20/363ظر: مجموع الفتاوى )ين (2)

 (  11/615نظر: مجموع فتاوى شيخ اإلسالم )ي( 3)
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العثيمينو صالح  بن  محمد  الشيخ  العلماء  )  :(1)قال  اختلف   وقد 

هل هي شرط    لفوا اخت  ،ات وأجل الطاعات د العبادلى أهنا من أوكبعد اتفاقهم ع

 لصحة الصالة؟ أو أن الصالة تصح بدوهنا مع اإلثم؟ مع خالفات أخرى. 

لكن من تركها    ،يف صحتها   اوليست شرطً ،  أهنا واجب للصالة  والصحيح:

  ، ودليل كوهنا ليست شرًطا لصحة الصالة ،  إال أن يكون له عذر شرعي   ،فهو آثم 

 (. (2) ماعة على صالة الفذل صالة الجفض     لرسول أن ا 

عثيمين  قاو ابن  الشيخ  بدون  )  :(3)اأيًض ل  هتاوًنا  الجماعة  صالة  ترك  إذا 

يرى أن صالته باطلة؛    ثم صلى منفرًدا، فإن شيخ اإلسالم ابن تيمية    ،عذر 

 كلٌّ   ألنه يرى أن الجماعة شرط لصحة الصالة، وشيخ اإلسالم ابن تيمية  

من يف  يعلم  واألمانةزلته  فقول  العلم  والفهم،  من  والدين  ضعيف  لكنه  قوي،  ه 

النبي   أن  وذلك  الفذ  »قال:    وجه،  من صالة  أفضل  الجماعة  صالة 

المنفرد صحيحة، وإال لما (4) « بسبع وعشرين درجة يدل على أن صالة  ، وهذا 

 . فرأي شيخ اإلسالم يف هذا ضعيف  .كان لها فضل

الصالة، وأن من لم    وليست شرًطا لصحة   ، اجبة أن صالة الجماعة و   والصواب: 

آث ي  اهلل  صل مع الجماعة فهو  الذين  م، عاٍص لرسول  للمنافقين  ، مشابه  

الرسول   قال  حتى  الصلوات،  عليهم  على  » :  تثقل  الصلوات  أثقل 

 . ( ( 5) « صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما ولو حبًوا   : المنافقين 

 
 (.15/18مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )ينظر:  (1)

 سيأيت تخريجه. ( 2)

 (.66/30للقاء الشهري )ينظر: ا (3)

 عن ابن عمر.  ،(650( ومسلم )645البخاري ) أخرجه( 4)

 ريرة.عن أبي ه  ،(651ومسلم ) ،(657)أخرجه البخاري ( 5)
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 ةالشك يف الصال

 (: 297فائدة )

إذا شك المصلي يف ترك واجب فال يسجد  )  يخ أبو بكر الجزائري:قال الش

 . (له

وَّل يسجد لشكه يف  »)قوله:  :(1) وقال الشيخ محمد بن عثيمين يف شرح الزاد

أي: لو شك يف ترك الواجب بعد أن فارق محله، فهل هو كرتكه    ، «ترك واجب

 عليه؟  فعليه سجود السهو، أو هو كفعله فال سجود

أم لم  ،  »سبحان ربي األعلى«  قال:هل    ،ن رفع من السجودشك بعد أ  مثاله:

 يقل؟ 

 يف المسألة قوالن:  فالجواب:

السهو؛ ألنه    القول األول: الواجب كرتكه، وعليه سجود  ترك  الشك يف  أن 

الفعل كان األصل عدم  وإذا  الفعل،  فعله وعدمه، واألصل عدم  فهذا    ؛ شك يف 

 ود السهو. هد األول، فيجب عليه سج الرجل لم يتشهد التش 

وهو ترك    ،ال سجود عليه؛ ألنه شك يف سبب وجوب السجود   ين:القول الثا

السبب وجود  عدم  واألصل  السجود   ، التشهد،  وجوب  عنه  هو    ،فينتفي  وهذا 

 المذهب. 

ولكن التعليل األول أصح، وهو أن األصل عدم الفعل، وهذا األصل سابق  

 به.  على وجوب سجود السهو فنأخذ

بالقول أخذنا  غ   وإذا  اتباع  وهو  الظنالراجح،  ظنك    ،الب  على  غلب  فإذا 

 
 (.3/385شرح الممتع )ينظر: ال (1)
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فعليك  تتشهد  لم  أنك  ظنك  على  غلب  وإن  عليك،  سجود  فال  تشهدت  أنك 

عن   سجود  وكل  نقص،  عن  ألنه  السالم؛  قبل  يكون  هنا  والسجود  السجود، 

 .م(نقص فإنه يكون قبل السال 

 اإلمامة

 (: 298فائدة )

لكتاب  ألنه أقرؤهم    ؛سنوات  قومه وهو ابن سبع  مي أمالجر  ةعمرو بن سلم

البخاري    اهلل.  تلقاه فقد أخرج  أال  أبو قالبة:  لي  قال  قال:  بن سلمة،  عن عمرو 

بماءٍ  كنا  فقال:  فسألته  فلقيته  قال  الركبان  الناس    ممر    فتسأله؟  بنا  يمر  وكان   ،

أ  يزعم  فيقولون:  الرجل؟  هذا  ما  للناس؟  ما  للناس،  ما  أرسله،  فنسألهم:  اهلل  ن 

إلي بكذأوحى  اهلل  أوحى  أو:  الك ه،  ذلك  أحفظ  فكنت  يُ ا،  وكأنما  يف قَ الم،  ر 

صدري، وكانت العرب تلوم بإسالمهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن  

قوم  كل  بادر  الفتح،  أهل  وقعة  كانت  فلما  صادق،  نبي  فهو  عليهم  ظهر 

عند النبي  م قال: جئتكم واهلل من  بإسالمهم، وبدر أبي قومي بإسالمهم، فلما قد

   ًّفحق يف »  قال:ا،  كذا  صالة  وصلوا  كذا،  حين  يف  كذا  صالة  صلوا 

 «. حين كذا، فإذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا

ل   ا كنت أتلقى من الركبان، فقدموين  مَ فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، 

أو سبع ابن ست  وأنا  أيديهم،  بردة،  بين  علي  وكانت  إذا سجدت    سنين،  كنت 

امرأة  تقلصت   فقالت  اْس   عني،  عنا  تغطوا  أال  الحي:  فاشرتوا قارئ    َت من  كم؟ 

 .(1) ا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميصفقطعوا لي قميًص 

 
 (.4302البخاري )أخرجه  (1)
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ترجمته يف  الذهبي  الجرمي)  :(1)قال  بريد  أبو  سلمة  بن  أبو  ،  عمرو  وقيل: 

قومه يف يؤم  كان  الذي  النبي    يزيد، وهذا     ،حياة 
ٌّ
وألبيه    ،وهو صبي

 وقد قيل: إنه وفد مع أبيه، وله رؤية. فاهلل أعلم.  ، دةصحبة ووفا

األحول،   وعاصم  المكي،  الزبير  وأبو  الجرمي،  قالبة  أبو  عنه:  حدث 

وغيرهم. السختياين،  النسائي   وأيوب  سنن  ويف  البخاري،  رواية يف صحيح  ،  له 

 . ( ثمانينيف سنة خمس وحمد موته: خ اإلمام أأر    وكان قد نزل البصرة.

 أمام اإلمامحكم الصالة 

 (: 299فائدة )

بتاريخ:  المكي  الحرم  يف  درسه  يف  البسام  اَّلل  عبد  الشيخ  قال 

يف )  ه :16/11/1417 الكعبة  وبين  بينه  أي:  اإلمام،  أمام  الصالة  تجوز  ال 

مية  تي  ابنجهته، قال: وهذا قول جمهور العلماء، قال: ولكن أجاز شيخ اإلسالم  

 . (الزدحامض المحققين ذلك عند اوبع  ،وابن القيم

السنة أن يقف المأمومون خلف اإلمام، فإن  )  :(2)وقال ابن قدامة يف المغني

أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك، وإسحاق:   وقفوا قدامه، لم تصح، وهبذا قال 

 ألن ذلك ال يمنع االقتداء به، فأشبه من خلفه.  ؛تصح

قوله   به   ما إن»:  ولنا  ليؤتم  اإلمام  يف   ؛(3)«جعل  يحتاج    وألنه 

وال    ،اللتفات إلى ورائه، وألن ذلك لم ينقل عن النبي  االقتداء إلى ا 

فلم يصح، كما لو صلى يف بيته بصالة اإلمام ويفارق من    ،هو يف معنى المنقول 

 . (فإنه ال يحتاج يف االقتداء إلى االلتفات إلى ورائه ،خلف اإلمام

 
 (.3/523سير أعالم النبالء )ينظر:  (1)

 (. 2/157مغني )ينظر: ال (2)

 بن مالك.( عن أنس 411( ومسلم )378أخرجه البخاري ) (3)



 

265 

 ضوءخيالف يف الو الصالة خلف من

 (: 300) فائدة

مح الشيخ  اقال  صالح  بن  الصالة  )  لعثيمين:مد  صحة  على  العلماء  نص 

هو   كان  إذا  اإلبل؛  لحم  أكل  من  يتوضأ  فلم  الوضوء،  يف  خالف  الذي  خلف 

 . (اإلمام الرسمي

عن أهل المذاهب األربعة: هل تصح    :(1) وسئل الشيخ تقي الدين ابن تيمية

 أم ال؟  صالة بعضهم خلف بعض؟ 

بالحمد  )  فأجاب: صالة  تجوز  نعم  بعض هلل،  خلف  كان    ،عضهم  كما 

يصلي بعضهم    ،ومن بعدهم من األئمة األربعة   ،الصحابة والتابعون لهم بإحسان 

ولم يقل أحد من    ،مع تنازعهم يف هذه المسائل المذكورة وغيرها  ،خلف بعض

بعض خلف  بعضهم  يصلي  ال  إنه  مبتدع  ، السلف  فهو  ذلك  أنكر    ، ضال  ومن 

 ة وأئمتها. وإجماع سلف األم ،سنة مخالف للكتاب وال

البسملة  يقرأ  من  منهم  بعدهم:  ومن  والتابعون  الصحابة  كان  ومنهم    ،وقد 

وكان منهم من يقنت  ، ومنهم من ال يجهر هبا ، ومنهم من يجهر هبا ، من ال يقرؤها

  ،قيء من يتوضأ من الحجامة والرعاف وال  ومنهم  ،ومنهم من ال يقنت  ، يف الفجر

يتوضأ ال  من  ذلك  ومنهم  يت   ،من  من  الومنهم  مس  من  النساء  وضأ  ومس  ذكر 

  ،ومنهم من يتوضأ من القهقهة يف صالته  ،ومنهم من ال يتوضأ من ذلك   ،بشهوة 

ومنهم من    ،ومنهم من يتوضأ من أكل لحم اإلبل  ،ومنهم من ال يتوضأ من ذلك

مثل ما كان أبو  ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض:    ،ال يتوضأ من ذلك

 
 اء الذهب. ( وهو كالم يكتب بم23/374مجموع الفتاوى )ينظر:  (1)
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و وغيرحنيفة  والشافعي  من    ،همأصحابه  المدينة  أهل  أئمة  خلف  يصلون 

 .اا وال جهرً ون البسملة ال سرًّ ؤالمالكية وإن كانوا ال يقر

  ، وأفتاه مالك بأنه ال يتوضأ  ،وقد احتجم   ،وصلى أبو يوسف خلف الرشيد

 فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد. 

من الوضوء  يرى  حنبل  بن  أحمد  والرعاف   وكان  فإن    فقيل  ،الحجامة  له: 

ا  يتوضأ  قد خرجإلمام  كان  ولم  الدم  أصلي   ،منه  ال  كيف  فقال:  خلفه؟  تصلي 

 خلف سعيد بن المسيب ومالك. 

لها صورتان: إحداهما:    :وبالجملة المسائل  أن  فهذه  المأموم  يعرف  أن ال 

الصالة يبطل  ما  فعل  واأل   ،إمامه  السلف  باتفاق  خلفه  المأموم  يصلي  ئمة  فهنا 

وغيرهم متقدمول   ،األربعة  هذا خالف  يف  المتعصبين    ،يس  بعض  خالف  وإنما 

المتأخرين: فزعم الحنفي ال تصح  من  الصالة خلف  بالواجبات؛    ،أن  أتى  وإن 

القول إلى أن يستتاب كما يستتاب    ،ألنه أداها وهو ال يعتقد وجوهبا وقائل هذا 

البدع بخالفه  ،أهل  يعتد  أن  إلى  منه  ما  ،أحوج  الم  فإنه  عهد  زال  على  سلمون 

 . ببعضيصلي بعضهم  وعهد خلفائه ،النبي 

والمسنون المفروض  بين  يميزون  ال  األئمة  الصالة   ؛ وأكثر  يصلون  بل 

العلم هبذا واجبً   ، الشرعية المسلمينولو كان  أكثر  لبطلت صلوات  يمكن   ، ا  ولم 

 مكن المتدين وأكثر ما ي   ،وأدلة ذلك خفية  ،ا من ذلك فيه نزاع فإن كثيرً   ،االحتياط 

م  يحتاط  الخالفأن  يجز   ،ن  ال  القووهو  بأحد  بأحدهما   ، لينم  الجزم  كان  فإن 

وهذا القائل نفسه ليس معه إال تقليد   ،فأكثر الخلق ال يمكنهم الجزم بذلك   ؛ اواجبً 

ولو طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه دون غيره لعجز    ، بعض الفقهاء

 ل االجتهاد.فإنه ليس من أه  ، ثل هذاعن ذلك؛ ولهذا ال يعتد بخالف م
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ا المأموم أن اإلمام فعل ما ال يسوغ عنده: مثل أن    لثانية:الصورة  يتيقن  أن 

ثم يصلي بال وضوء    ، أو يحتجم أو يفتصد أو يتقيأ  ،يمس ذكره أو النساء لشهوة

 فهذه الصورة فيها نزاع مشهور. 

كما    ، صالة إمامه  وم؛ ألنه يعتقد بطالن ال تصح صالة المأم   : فأحد القولين

 ة والشافعي وأحمد. أبي حنيف  من أصحاب  ،لك من قالهقال ذ

وهو مذهب    ،تصح صالة المأموم؛ وهو قول جمهور السلف   والقول الثاين:

حنيفة  ،مالك  وأبي  بل  وأحمد؛  الشافعي  مذهب  يف  اآلخر  القول  وأكثر    ،وهو 

 نصوص أحمد على هذا. 

أنه    ،عن النبي    لما ثبت يف الصحيح وغيره  وهذا هو الصواب؛

فقد    .(1)«وإن أخطئوا فلكم وعليهم  ،لهموا فلكم وفإن أصاب  ،يصلون لكم»قال:  

وألن المأموم يعتقد أن    ،أن خطأ اإلمام ال يتعدى إلى المأموم  بين  

فإنه مجتهد أو مقلد مجتهد.    ،وأنه ال إثم عليه فيما فعل   ، ما فعله اإلمام سائغ له

م إذا  وأنه ال يأث  ، ة صالتهفهو يعتقد صح  ، له خطأه  وهو يعلم أن هذا قد غفر اهلل

 بل كان ينفذه.   ،بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه ،هالم يعد

والمأموم    ، ا إال وسعهافال يكلف اهلل نفًس   ، وإذا كان اإلمام قد فعل باجتهاده

وكان كل منهما قد أدى   ،كانت صالة كل منهما صحيحة  ،قد فعل ما وجب عليه

 الظاهرة.  قة اإلمام يف األفعالوقد حصلت مواف ،جب عليه ما ي

فإن المأموم    ،إن المأموم يعتقد بطالن صالة اإلمام خطأ منه   وقول القائل: 

وأن ال تبطل   ،وأن اهلل قد غفر له ما أخطأ فيه   ،يعتقد أن اإلمام فعل ما وجب عليه

 صالته ألجل ذلك.  

 
 ( عن أبي هريرة.694)أخرجه البخاري  (1)
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متابعته    واعتقد المأموم جواز  ،ولو أخطأ اإلمام والمأموم فسلم اإلمام خطأ

سل  ، فسلم المسلكما  النبي  م  خلف  اثنتين  لم    ،مون  من  سلم  ا 

ا فصلوا ا سهوً وكما لو صلى خمًس   ، مع علمهم بأنه إنما صلى ركعتين  ،(1) سهوا 

النبي  خلفه خمًس  الصحابة خلف  ا  لما صلى هبم خمًس   ا كما صلى 

خمًس   ،(2)فتابعوه صلى  بأنه  علمهم  العتقامع  جواز  ا؛  تصح   ،ذلكدهم   فإنه 

 فكيف إذا كان المخطئ هو اإلمام وحده.  ،الحال صالة المأموم يف هذه 

وقد اتفقوا كلهم على أن اإلمام لو سلم خطأ لم تبطل صالة المأموم إذا لم   

فدل ذلك على أن    ،ا لم تبطل صالة المأموم إذا لم يتابعه ولو صلى خمًس   ،يتابعه

 . (واهلل أعلم  ،فيه بطالن صالة المأمومما فعله اإلمام خطأ ال يلزم 

 خلف الصفالفذ صالة 

 (: 301فائدة )

العثيمين صالح  بن  محمد  الشيخ  حنيفة )  :قال  أبو  اإلمام    ،ومالك   ،إن 

إذا   ؛يرون جواز صالة الفذ خلف الجماعة  :ابن تيميةوشيخ اإلسالم    ،والشافعي

 . لم يجد فرجة يف الصف

قوف بجانب  ٍص، أو تخطي الناس والوإنه يرجحه على َسْحب  َشخْ   قال:ثم  

 . ( اإلمام

البسام  الشيخ ال  قو اَّلل  وصحيحة  )   :عبد  جائزة  الصف  خلف  الفذ  صالة 

 . على الرأي الصحيح 

 
 (. 570ومسلم ) ،(829أخرجه البخاري ) ،وقد تقدم ذكره ،يشير إلى حديث عبد اهلل بن بحينة (1)

مسعود،  (  2) بن  اهلل  عبد  حديث  إلى  النبي  يشير  خمًس   »أن  الظهر  يف اصلى  أزيد  له:  فقيل   ،

سلم« بعدما  سجدتين  فسجد  نسيت؟  أم  )  ،الصالة  مسنده  يف  أحمد  والرتمذي    ،(3566أخرجه 

 وقال: حديث حسن صحيح. .(392)
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 . وقال اإلمام أبو حنيفة: جائزة ثم قال:

 وجمهور أهل السنة. ، وشيخ اإلسالم  ،قال بذلك األئمة الثالثةوقد  ثم قال:

قال:  مال  ثم  اإلمام  ل  فص  إذولكن  فقاال:  والشافعي،  يف    ا ك  الدخول  ُأمكن 

اإلالص بجانب  الصف  أو  مع  ف،  ا  فذًّ صلى  ولو  يجب،  فحينئذ  يمينه  على  مام 

 فإن صالته ال تصح.  ؛ إمكان عمل ذلك

ال تصح صالة الفذ خلف    وقال اإلمام أحمد يف إحدى الروايتين:  ثم قال:

 .(1)( الصف مطلًقا، ويف األخرى: التفصيل اآلنف الذكر

 ة يف الصالة باملصحفراءالق

 (: 302فائدة )

ال محقال  العثيمين:شيخ  صالح  بن  بالمصحف  )  مد  الصالة  يف  القراءة 

 . (كانت تفعله جائزة؛ سواًء أكانت فريضة أو نافلة، وُروي أن عائشة 

باز:    سماحة  وسئل ابن  هل يجوز لإلمام يف أثناء الصلوات الخمس  الشيخ 

  ، ة فيها مطلوبألن تطويل القراء  ؛لفجرأن يقرأ من المصحف، وخاصة صالة ا

 غلط أو النسيان؟ خافة الوذلك م

من  )  فأجاب: القراءة  تجوز  كما  الحاجة،  إليه  دعت  إذا  ذلك  يجوز 

عائشة   مولى  ذكوان  كان  وقد  القرآن،  يحفظ  ال  لمن  الرتاويح  يف  المصحف 

   ًتعليق يف صحيحه  البخاري  ذكره  مصحف،  من  رمضان  يف  هبا  ا  يصلي 

 . صالة الفجر سنة ، وتطويل القراءة يف(2) ا بهمجزومً 

 
 (.2/109وشرح الزركشي ) ،(2/155والمغني )  ،(1/300نظر: الكايف )ي (1)

( أن ذلك 3366نن الكربى )الس، والبيهقي يف  باب إمامة العبد والمولى  ،(1/140البخاري )  أخرجه(  2)

 كان يف رمضان. 



 

270 

جاز له    ،وال غيره من بقية القرآن الكريم  ،ان اإلمام ال يحفظ المفصلا كفإذ

أن يقرأ من المصحف، ويشرع له أن يشتغل بحفظ القرآن، وأن يجتهد يف ذلك،  

أو يحفظ المفصل على األقل حتى ال يحتاج إلى القراءة من المصحف، وأول 

ومن  المفصل سورة   القرآن،  آخر  إلى  ا ق  يسر  الحفظ  يف  لقوله  اجتهد  أمره،  هلل 

 ں ںژ  :وقوله  ،  [2الطالق:]  ژں ں ڱ ڱ ڱ ڱژ  نه:سبحا

 . (1) (واهلل ولي التوفيق[، 17القمر:] ژۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 دعاء القنوت

 (: 303فائدة )

إن ُدعاء القنوت الذي يف  )  قال الشيخ عطية سالم المدرس بالحرم المدين:

 .يف ركعة الوتر األغلب يكون 

حنيفة   قال:و أبا  اإلمام  آخر  إن  وعلماء  يكون    ،نوومالًكا  الدعاء  أن  يرون 

 . قبل الركوع

 يكون بعد الركوع. : يرون أن الدعاء علماء آخرونوهناك   وقال:

 . ( 2) ( الفعالن   ورجح القول األخير الجمهور، وقد ُنقل عن النبي  

 القنوت والدعاء يف صالة الفجر

 (:304فائدة )

يف صالة الفجر  والدعاء    إن القنوت)  العثيمين:ل الشيخ محمد بن صالح  اق

 
 (.11/117ى ابن باز )مجموع فتاوينظر:  (1)

)  :ظرين  (2) للسرخسي  )  ،(1/164المبسوط  الجليل يف شرح مختصر خليل  واألم   ،(1/539ومواهب 

 (. 2/112ابن قدامة )، والمغني ،(7/177للشافعي )
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  ، وغيرها بدعة، وقال: إذا صلى اإلنسان خلف إمام يقنت فال بأس بأن يقنت معه

ويؤمن على دعائه، تأليًفا للقلوب ونفوًرا من الفرقة، وقال: إن اإلمام أحمد بن  

 .(1) (حنبل قال ذلك 

 إذا كان هناك سبب،  إال   ، ينبغيالة الفجر الالقنوت يف ص):  (2) اوقال أيًض 

بالمسلمي ينزل  أن  اإلماممثل  يقنت  أن  بأس  ال  فإنه  الدهر،  نوازل  من  نازلة    ،ن 

ال   فإنه  سبب  بدون  وأما  وغيرها،  الفجر  يف صالة  النازلة  هذه  برفع  اهلل  ويدعو 

فإنه  يقنت  إمام  مع  اإلنسان  صلى  لو  ولكن  الصحيح،  القول  هو  وهذا  يقنت، 

 . (أحمد   ما نص على ذلك اإلمامعه، ويؤمن على دعائه، كيتاب

 قطع النفل

 (: 305فائدة )

اَّلل البس    ام يف درس    ه يف الح    رم المك    ي بت    اريخ:  وق    ال الش    يخ عب    د

ــه) ه   :16/11/1417 ــل يجــوز قطع ــل نف ــه قضــاؤه؛ إال الحــج  ،ك ــيس علي ول

ــه ال يجــوز قطعــه؛ إال إذا اشــرتط ــل: ،والعمــرة؛ فإن  وحصــل موجــب القطــع، مث

 .(كونحو ذل  ،د، أو الخوفالحجز، أو المرض الشدي

 تغميض العينني يف الصالة

 (: 306فائدة )

 هل يجوز تغميض العينين يف الصالة؟  اَّلل البسام: سئل الشيخ عبد 

وهو  )  فقال: يصلي  أن  يكره  إنه  العلماء:  قال  وقد  اليهود،  طريقة  هذه 

 
أيًضأ.  (1) بذلك  قال  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  أن  مر  عثيمين وينظر:    وقد  ابن  ورسائل  فتاوى  مجموع 

(14/127.) 

 (.14/131ن )مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيميينظر: ( 2)
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ين وال  يركز  ال  الذي  إن  المحققون:  وقال  عينيه،  األفكار  مغمض   عن  صرف 

عينيه،  والوساو بتغميض  إال  و س  يغمضهما،  أن  له  أمامه فإن  كان  من  كذلك 

 . (مشاهد ومناظر تشغل أفكاره

تغميض عينيه يف    ولم يكن من هديه  )  :(1) وقال اإلمام ابن القيم 

  وقد اختلف الفقهاء يف كراهته، فكرهه اإلمام أحمد وغيره، وقالوا: هو،  الصالة

إلى تحصيل   وقالوا: قد يكون أقربولم يكرهوه،    ،حه جماعةفعل اليهود، وأبا

 الذي هو روح الصالة وسرها ومقصودها.   ،الخشوع

إن كان تفتيح العين ال يخل بالخشوع، فهو أفضل، وإن    والصواب أن يقال:

الخشوع وبين  بينه  يحول  مما    ، كان  غيره  أو  والتزويق  الزخرفة  من  قبلته  يف  لما 

فهنالك قلبه،  عليه  قطعً   يشوش  التغميض  يكره  يف اال  باستحبابه  والقول  هذا  ،   

 . (أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، واهلل أعلم  الحال أقرب إلى

 صالة التسابيح

 (: 307فائدة )

ئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين س 
 هل صالة التسابيح صحيحة؟  :(2)

باطل،  )  فقال: حديث  فيها  الوارد  الحديث  أحمد:  اإلمام  شيخ  قال  وقال 

 . (يث: ال يصح فيها حديميةابن ت اإلسالم  

 ما حكم صالة التسابيح؟ : (3) وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

ليس  ):  أجابف أنه  والصواب  التسابيح،  صالة  حديث  يف  العلماء  اختلف 

 
 (. 1/283زاد المعاد )ينظر:  (1)

 (.14/328نظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )ي( 2)

 (.11/426جموع فتاوى ابن باز )ينظر: م (3)
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المعروفة عن    ،بصحيح؛ ألنه شاذ ومنكر المتن  ومخالف لألحاديث الصحيحة 

النافل  النبي   صالة  التي  يف  الصالة  ا ة،  ركوعها شرعها  يف  لعباده    هلل 

و  ذلك،  وغير  ذكرنا،  وسجودها  لما  صحته  بعدم  قال  من  قول  الصواب:  لهذا 

 . (وألن أسانيده كلها ضعيفة، واهلل ولي التوفيق

 احلركات يف الصالة

 (: 308فائدة )

ولو كانت أكثر من    ،ال تبطل الصالة بالحركات)  اَّلل البسام:   قال الشيخ عبد 

 . ( وكثيرة عرًفا ث؛ إال إذا كانت فاحشةثال

 كم عدد الحركات التي تبطل الصالة؟ : (1)ابن عثيمين الشيخ فضيلةوسئل 

بقوله: فضيلته  الصالة  )  فأجاب  تنايف  التي  الحركة  بل  معين،  لها عدد  ليس 

ولهذا   تبطل؛  التي  هي  هذه  صالة،  يف  ليس  فكأنه  الرجل  هذا  رؤى  إذا  بحيث 

العلماء   فقالوبالعرف  حدده  إ،  الحركات  إن  فإهناا:  وتوالت  كثرت   ذا 

الصالة  بثالث    ،تبطل  إياها  العلماء  بعض  وتحديد  معين،  عدد  ذكر  بدون 

معينة،   كيفية  أو  معين،  بعدد  من حدد شيًئا  كل  دليل؛ ألن  إلى  يحتاج  حركات، 

 . ( فإن عليه الدليل، وإال صار متحكًما يف شريعة اهلل

 تنبيه الطارق بأنه يف الصالة

 (: 309ة )ئدفا

الشيخ ع البسام:  بدقال  ليمك)  اَّلل  الطارَق ن  ينبه  بأنه يف الصالة    لمصلي أن 

 . بالنحنحة مثاًل، أو بقول: سبحان اهلل 

 
 (.13/311ن )جموع فتاوى ورسائل ابن عثيميينظر: م (1)
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فإنه يرفع السماعة ويقول: سبحان اهلل، ويمكن أن    ،الهاتف   وإذا رن    قال:و

 . (يرفع صوته بالقراءة وبالتكبير، ل ُيْعَلَم أنه يف صالة

 اجسلقلب باهلوة بانشغال اال تبطل الصال

 (: 310فائدة )

البسام  ال  قال  اَّلل  عبد  المكي:  يف  شيخ  الحرم  يف  الصالة  ) درسه  تبطل  ال 

بالهواجس القلب  إال    ،بانشغال  بالهواجس  ببطالهنا  يقل  ولم  قال:  كثرت،  ولو 

 .(اإلمام الغزالي وابن الجوزي

لوسواس أكثر  إذا غلب على المصلين ا  :(1)ة الشيخ ابن عثيمينوسئل فضيل

 ل تصح صالهتم؟ فه ،الصالة

فيما إذا لم يحضر القلب يف    اختلف العلماء  )  بقوله:الشيخ  فأجاب  

 أكثر الصالة. 

الصالة   أكثر  الهواجس  يعني:  الوسواس  غلب  إذا  قال:  من  العلماء  فمن 

 ولو غلب الوسواس على أكثرها.  ،بطلت الصالة، لكن قول الجمهور: ال تبطل

 :قال النبي  قال:    حديث أبي هريرة  واستدل الجمهور ب

،  ب بها أدبروِّ فإذا ث    ،صالة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي أقبلدي بالإذا نو»

حتى َّل  ،فيقول: اذكر كذا وكذا    ،حتى يخطر بين اإلنسان وقلبه  ،ضي أقبلق    فإذا

سجدتي سجد  أربًعا  أو  صلى  ثالًثا  يدر  لم  فإذا  أربًعا،  أم  صلى  أثالًثا   يدري 

 . (2)«السهو

 
 (.14/87جموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )ينظر: م (1)

 عن أبي هريرة.  ، (389ومسلم ) ،(1222أخرجه البخاري ) (2)
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يقول:    ، حتى يخطر بين المرء ونفسه   ، ب أقبل حتى إذا قضي التثوي »   ويف رواية: 

 . ( 1) « حتى يظل الرجل َّل يدري كم صلى   ، -لما لم يكن يذكر -اذكر كذا    ، اذكر كذا 

وهذا يدل على أن الوسواس ال تبطل الصالة به، وهذا القول أرفق بالناس، 

 ألننا لو قلنا ببطالن ية يف اليسر والتسهيل؛  وأقرب إلى ما تقتضيه الشريعة اإلسالم

 اإلنسان، وعدم حضور قلبه لبطلت صالة كثير من الناس.الصالة يف حال غفلة  

إذا إنه  قلنا:  ربما  ألنه  هذا؛  يستلزم  ال  بالبطالن  القول  كان  غلبت    وإن 

لشدِّ  سبًبا  هذا  يكون  ربما  بطلت،  الصالة  على  حضور    الوساوس  إلى  الناس 

هو الصحيح، أن  يظهر أن رأي الجمهور  لصالة، لكن على كل حال  قلوهبم يف ا 

ن إذا لم يحضر قلبه يف الصالة فصالته صحيحة، لكنها ناقصة بحسب ما  اإلنسا

يستطيع   ما  بقدر  يحاول  وأن  نفسه،  أن يجاهد  اإلنسان  غفل عن صالته، وعلى 

 . (حضور قلبه يف الصالة

 يف التفاضل بني طول القيام وإكثار السجود

 (: 311ة )ئدفا

اإلمام   الزادقال  يف  القيم  والسجود)  :(2)ابن  القيام  يف  الناس  اختلف    ، وقد 

 أيهما أفضل؟ 

 فرجحت طائفة القيام لوجوه.  

 أن ذكره أفضل األذكار، فكان ركنه أفضل األركان.  أحدها:

 [.238البقرة:] ژپ پ پژقوله تعالى:  والثاين:

 
 عن أبي هريرة.  ،(389ومسلم ) ،(608أخرجه البخاري ) (1)

 (. 1/228زاد المعاد )ينظر:  (2)
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 .(1) »أفضل الصالة طول القنوت«: قوله  الثالث:

طائفة: بقولالسج   وقالت  واحتجت  أفضل،  »ه  ود  ما :  أقرب 

العبد من ربه وهو ساجد وبحديث معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ،  (2) «يكون 

فقلت: حدثني بحديث عسى اهلل أن ينفعني    ،ثوبان مولى رسول اهلل  

بالسجود عليك  فقال:  اهلل  ،  به؟  من  »يقول:    فإين سمعت رسول  ما 

َّلل   يسجد  له    ،سجدةعبد  اَّلل  رفع  بهإَّل  عنه  وحط  درجة،  خطيئةبها  قال «،  ا 

 . (3)معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته، فقال لي مثل ذلك

وقد سأله مرافقته    ، لربيعة بن كعب األسلمي  وقال رسول اهلل  

 .(4) ي على نفسك بكثرة السجود«»أعنِّ يف الجنة: 

اهلل   رسول  على  أنزلت  سورة  ى  ل ع،  ژچژسورة    وأول 

 [.19العلق:] ژۈئ ۈئژ:  األصح، وختمها بقوله

المخلوقات كلِّ  الساجد  ها وسفليِّ ها علويِّ وبأن السجود هلل يقع من  ها، وبأن 

أذل ما يكون لربه وأخضع له، وذلك أشرف حاالت العبد، فلهذا كان أقرب ما  

هي   العبودية  فإن  العبودية،  السجود هو سر  وبأن  الحالة،  هذه  ربه يف  يكون من 

طريق  الذ يقال:  والخضوع،  ذل  ل  أي  األمعبد،  وولته  يكون  ط  قدام  ما  وأذل  أته، 

 ا. العبد وأخضع إذا كان ساجدً 

 
 عن جابر. ،(756أخرجه مسلم ) (1)

 هريرة.عن أبي ، (482أخرجه مسلم ) (2)

(3)  ( مسنده  يف  أحمد  )،  (22411أخرجه  )و،  (1139والنسائي  ماج  ،(389،  388الرتمذي  ه وابن 

 وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح.. (1423)

 (. 489أخرجه مسلم )( 4)
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طائفة:  بالنهار    وقالت  والسجود  الركوع  وكثرة  أفضل،  بالليل  القيام  طول 

لقوله تعالى:   ، أفضل، واحتجت هذه الطائفة بأن صالة الليل قد خصت باسم القيام 

و [ 2المزمل: ]   ژٻ ٻژ رمضان  »   : ه  قول ،  قام  واحتسابً إيمانً من  ،  ( 1) « ا ا 

كان  وهذا  قالوا:  النهار،  قيام  يقال:  وال  الليل،  قيام  يقال:  النبي    ولهذا  هدي 

 فإنه ركعة   : ،  عشرة  إحد   على  الليل  يف  زاد  عشرة  ،  ( 2) »ما  ثالث  أو 

 . ( 4) »وكان يصلي الركعة يف بع  الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء« ،  ( 3) « ركعة 

 يخفف السنن.  ه شيء من ذلك، بل كانبالنهار فلم يحفظ عن ماوأ

شيخنا: القراءة،    وقال  وهو  بذكره  أفضل  والقيام  سواء،  أهنما  الصواب 

والسجود أفضل هبيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل 

اهلل   كان هدي رسول  السجود، وهكذا  أطال  من ذكر  إذا  فإنه كان   ،

والسجود،    القيام الركوع  الكسأطال  يف صالة  فعل  الليل،  كما  ويف صالة  وف، 

 
 عن أبي هريرة. ،(759ومسلم ) ،(37أخرجه البخاري ) (1)

  يف كانت صالة رسول اهلل  يشير إلى حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سأل عائشة، ك  (2)

فقالت:   رمضان؟  اَّلليف  رسول  كان  غير    »ما  يف  وَّل  رمضان  يف  عشرة  يزيد  إحد   على  ه 

ا، فال تسل عن حسنهن وطولهن،  ا، فال تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعً يصلي أربعً   ،ركعة

 (. 738ومسلم )، (1147أخرجه البخاري )، ا«ثم يصلي ثالثً 

ا  (3) حديث  يف  قال:  كما  عباس،  النبي  بن  ركعة«  »كانت صالة  عشرة  لليل. با   :يعني  ،ثالث 

 (.764ومسلم )، (1138أخرجه البخاري )

النبي    (4) قال: صليت مع  البقرة، فقلت: يركع عند   كما يف حديث حذيفة،  فافتتح  ليلة،  ذات 

ال افتتح  ثم  يركع هبا،  فقلت:  ركعة، فمضى،  يصلي هبا يف  فقلت:  ثم مضى،  ثم المائة،  فقرأها،  نساء، 

ا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ  مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذ  ، إذاافتتح آل عمران، فقرأها، يقرأ مرتساًل 

»سمع اَّلل ا من قيامه، ثم قال:  فكان ركوعه نحوً   »سبحان ربي العظيم«،تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول:  

ا فكان سجوده قريبً   »سبحان ربي األعلى«،قال:  ا مما ركع، ثم سجد، ف قريبً ثم قام طوياًل   لمن حمده«،

 (. 772مسلم ) من قيامه. أخرجه
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الفرض،   يفعل يف  كان  الركوع والسجود، وكذلك  القيام خفف  إذا خفف  وكان 

قريبً  واعتداله  وسجوده  وركوعه  قيامه  كان  عازب:  بن  الرباء  قاله  من  كما  ا 

 . (. واهلل أعلم(1) السواء

 الصالة يف اهلل غري حكم خماطبة

 (: 312فائدة )

 الح    رم المك    ي بت    اريخ:  البس    ام يف درس    ه يفاَّلل ق    ال الش    يخ عب    د

ــي ) ه    :15/1/1419 ــر اهلل؛ إال النبـ ــد غيـ ــة أحـ ــالة مخاطبـ ــوز يف الصـ ال يجـ

ورحمة اهلل وبركاته(  ، فيقال: السالم عليك أيها النبي. 

 بطالن الصالة مبرور الكلب واحلمار واملرأة

 (: 313فائدة )

لمك    ي بت    اريخ: رس    ه يف الح    رم اس    ام يف داَّلل الب ق    ال الش    يخ عب    د

ال يقول ببطالن الصالة بمرور الكلب والمرأة والحمار أمام )  ه :13/8/1418

 .(2)ابن تيميةوشيخ اإلسالم    ،المصلي اإلمام أو المنفرد إال اإلمام أحمد

أنه    أيًضا:  وقال  الثالثة:  األئمة  يرى  والمرأة،  بالكلب  الصالة  بالنسبة لقطع 

الص يقطع  األال  ينقص  وإنما  شيء،  اإلمام  الة  أما  فقط،  أن  جر  فيرى  أحمد: 

 . ( تنقطع الصالة

إن المرأة  )  :ه 14/8/1418وقال أيًضا يف درسه يف الحرم المكي بتاريخ:  

 . ( ال تقطع بمرورها صالة المرأة المصلية

 
 عن الرباء.   ،(471ومسلم ) ،(820ري )أخرجه البخا  (1)

 (.21/14نظر: مجموع الفتاوى )ي (2)
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حميد: بن  اَّلل  عبد  بن  صالح  الدكتور  الشيخ  تبطل  )  وقال  ال  الصالة  إن 

ى تفسيره:  ، وإن معنى الحديث علار والمرأة أمام المصليبمرور الكلب والحم 

 . (لثوابأنه ينقص ا 

الكلب  قلت:   إال  الصالة  يقطع  ال  أنه  أحمد  اإلمام  عن  المشهور  لكن 

 . األسود فقط

قدامة ابن  األسود  )  :(1) قال  الكلب  إال  الصالة  يقطع  وال  قال:  مسألة؛ 

يديه   :يعني   ، البهيم بين  مر  أحم  ،إذا  عن  المشهور  الجماعة  د  هذا  نقله   ،

ال يقطعها عندي شيء   :صالة؟ قالعبد اهلل ما يقطع ال  قال األثرم: سئل أبو   عنه. 

 إال الكلب األسود البهيم. 

عن معاذ ومجاهد أهنما قاال:    يوورُ   ، كي عن طاوسوُح   ، وهذا قول عائشة

الذي ليس يف   :الكلب األسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصالة. ومعنى البهيم

السواد. وعلونه   ين أحشيء سوى  أنه  الكلب األسود، مد رواية أخرى،  قطعها 

 . (والمرأة إذا مرت، والحمار

اإلسالم   شيخ  تيميةوقال  أنه  )  :(2) ابن  غيرهما:  حديث  من  يقطع  »وجاء 

 . (3) «الصالة الكلب األسود والمرأة والحمار

النبي     بأن   وفرق  واألبيض:  واألحمر  األسود  الكلب  بين 

شيط »  عنه  ،  ( 4)« ان األسود  تفل »قال:  أنه    وصح  الشيطان  علي  إن  ت 

 
 (.2/183بن قدامة )، المغنيينظر: ا( 1)

 (.21/14مجموع الفتاوى )ينظر:  (2)

 ة.عن أبي هرير ،(511أخرجه مسلم )( 3)

 عن أبي ذر.  ،(510أخرجه مسلم ) (4)
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صالتي   ، البارحة  سواري   ، فأخذته   ، ليقطع  من  سارية  إلى  أربطه  أن  فأردت 

ا فهذا أيًض ،  فأخرب أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صالته   .الحديث ،  ( 1)«المسجد 

الكلب   يف  بذلك  أحمد  أخذ  فلذلك  الصالة؛  يقطع  الشيطان  مرور  أن  يقتضي 

المرأة  األسود؛  يف  قوله  عارض  والحمار؛    واختلف  الحديثألنه  حديث    هذا 

النبي  ،  عائشة  كان  قبلته   لما  يف  وهي  عباس   ،يصلي  ابن  وحديث 

  والنبي    ،لما اجتاز على أتانه بين يدي بعض الصف   يصلي

 ، وأنه يفرق بين المار والالبث  ،ه: أن الجميع يقطع مع أن المتوجِّ   ،بأصحابه بمنى

 ،صلي قبلة إذا استدبره الم مروره دون لبثه يف ال يف كراهة    هما يف الرجلكما فرق بين

 .( ث ب وأن مروره ينقص ثواب الصالة دون الل  ،ا ولم يكن متحدثً 

 قضاء الفوائت

 (:314فائدة )

إذا أخرها    ،كل عبادة محددة بوقت )  قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

ال مربر له،  ال ُتقضى؛ ألن قضاءها    عامًدا ذاكًرا من غير عذر  ،اإلنسان عن وقتها

من عمل  : »، لقوله  فيها  وال ثواب له، وليست مقبولة،  ًرايضيع هد و

 ، والواجب عليه يف هذه الحالة التوبة الصادقة(. (2) «ليس عليه أمرنا فهو رد عماًل 

إن من ترك الصالة  )  وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يف موضع آخر:

 ولون: يجب قضاؤها. أوقات؛ فإن الجمهور يق عمًدا يف وقت أو عدة 

تنفعه، وال    ل:اقو لم  مائة مرة  أنه لو صالها  ، كما  تجزئوالصحيح عندي 

 
 عن أبي هريرة. ،(461أخرجه البخاري ) (1)

ا يف باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ  عن عائشة. وذكره البخاري معلقً  ،(1718سلم )أخرجه م( 2)

 خالف الرسول من غير علم، فحكمه مردود.
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اإلسالم   شيخ  ذلك  تيمية  قال  على  ابن  والمحافظة  التوبة  فعليه   ،

 . ( الصلوات

الفوزان يجب قضاء الصلوات الفوائت بالرتتيب؛  )  :(1)وقال الشيخ صالح 

واحدة حالة  يف  الح إال  وقت  خروج  خشي  إذا  ي؛  فإنه  وفواهتا،  ثم  اضرة  صليها 

 . ( تيصلي الفوائ

يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب  )  :(2) وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

فأشبهت   ،ألهنا تابعة للصالة   ، ولهذا يفعلها العبد واألجير  ،ألهنا متأكدة  ،وبدوهنا

األوليين  يف  الت   ،السورة  من  المرة  على  زاد  واالستغفار وما  كانت   ن إثم    ،سبيح 

فاألولى   الفرائضكثيرة  على  يقتصر  أولى   ،أن  الذمة  براءة  إلى  المبادرة    ، ألن 

ولم    ، قضاهن متواليات   ، األربع يوم الخندق  ولذلك لما قضى النبي  

  ،فإن األولى أن يقضيهما لتأكدهما  ، ا إال ركعتي الفجرينقل أنه قضى بينهن شيئً 

 . ن شاء لم يقضهإو  ،ن شاء قضاهإوالوتر  

كانإو صالتينن  أو  صالة  يقضيألوفا  ،ت  أن  النبي    ،لى  فعل  كما 

  الصبح فاتته  بسنتها  ،يوم  قضاها  له    ،فإنه  يجوز  أن  ينبغي  وكذا 

المؤكدة بالسنن  الحاضرة  ،االشتغال  الكسوف   ، كسنن    ،واالستسقاء  ،وصالة 

الفوائت قبل  الفرائضإو  ، والرتاويح  إلى  المبادرة  األولى  كان  غير  ،  ن  فأما 

 . (يشتغل هبا عن قضاء الفوائت جوز أنفال ي ،نوافل المطلقةالرواتب من ال

ذكره    والشيخ الفوزان ال يخالف ما ابن تيمية  ما ذكره شيخ اإلسالم    قلت:

عثيمين ابن  ذكره   ؛ العالمة  وما  بعذر،  فاتت  التي  الفوائت  عن  يتكلمان  ألهنما 

 قضى.  تُ ر عذر، وثالثتهم أهنا الالشيخ ابن عثيمين هي الفوائت التي تركت بغي

 
 (.1/305ظر: مجموع فتاوى الفوزان )ين( 1)

 (. 237ص)شرح العمدة ينظر:  (2)
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 والصياممن الصالة  قضاء ما فات

 (: 315فائدة )

بتاريخ:  اَّلثنين  ليلة  المكي  الحرم  يف  درسه  يف  البسام  اَّلل  عبد  الشيخ  قال 

يقول:  ه 5/8/1417 إنه كان يف شبابه يرتك الصالة  ، جواًبا على سؤال سائل، 

غالًبا و  ،والصيام  قال:  الكسل،  إال  عذٍر  وواظبلغير  التزم  بعدما  على    اآلن 

 ته من صالة وصيام، وكيف يفعل؟ ليه أن يقضي كل ما فا الواجبات، فهل ع

ألنه  )  فقال: فاته؛  ما  يقضي  أن  يوجبون  العلماء  وجمهور  األربعة  األئمة 

 مسلم، فهي بذمته، وعليه إن عرف ذلك وإال فيقدره ويحتاط. 

قال: اإلسالم    ثم  شيخ  تيمية  ولكن  ال   ، ابن  وعلماء    ،قيم وابن 

آخر عليه،  ونمحققون  من    ،واالستغفار  ،والندم  ،وبةالت   :قالوا:  واإلكثار 

 . (النوافل

ا، وأنا أختاره.  وقال:  إن هذا القول قوي ووجيه جدًّ

والشيخ محمد بن صالح    ،وقد سمعت أن الشيخ عبد العزيز بن باز   ثم قال:

 . (يختاران هذا القول  العثيمين 

 هقضاء الصالة للمغمى علي

 (: 316فائدة )

الش يفسئل  البسام  اَّلل  عبد  المكيخ  الحرم  يف  درسه  بتاريخ:    ي 

 هل المغمى عليه يقضي الصالة؟  ه :11/6/1418

وقت  )  فقال: يف  مكلف  غير  ألنه  الصالة؛  يقضي  ال  أفاق  إذا  أنه  الراجح 

 . (الغيبوبة، والجمهور يقولون: يقضي الفوائت

ابن عثيمين يف تحرير مسألة الشيخ  المغمى عليه  وأجاد  للصالة   بيان قضاء 
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ا  والصوم فقال   لمذاهب على  الحنابلة:أوًَّل:  )  :(1) األربعة  المغمى    مذهب  أن 

: وأما المغمى  (2) قال يف اإلنصاف،  سواء طالت المدة أم قصرت  ؛عليه يقضيهما 

عليه وجوهبا  المذهب  من  فالصحيح  جماهير    ،عليه  وعليه  عليه،  نص 

وقي  ، األصحاب المفردات،  من  كالمجنوهو  عليه  تجب  ال  يف   ،ن ول:  واختاره 

اإلنصاف   .الفائق المغمى  (3) ويف  على  القضاء  لزوم  المذهب  من  الصحيح   :

 . قال يف الفائق: وهو المختار ،عليه، وعليه أكثر األصحاب. وقيل: ال يلزمه 

 فصار المذهب وجوب قضاء الصالة والصيام. 

  وال يقضي الصالة،   ،أن المغمى عليه يقضي الصوم  مذهب الشافعية:  ا:ثانيً 

المجموع   قال يف  ُج (4)النووي  كمن  محرم:  غير  بسبب  عقله  زال  من  أو :  ن، 

على شرب   أكره  أو  لحاجة،  دواء  بشرب  أو  بمرض،  عقله  زال  أو  عليه،  أغمي 

عقله  فزال  عليه   ؛مسكر  قضاء  فال  أفاق  وإذا  عليه،  صالة  خالف.    ،فال  بال 

 . ر، هذا مذهبنا سواء قل زمن الجنون واإلغماء أو كث ؛ للحديث

وهو يطلق    ، يف المذهب عندهم  : يعني  ، فلى هذا فقوله: بال خالوع  قلت:

 . هذه العبارة هبذا المعنى يف مواطن كثيرة

المغمى عليه (5) وقال  القضاء على  استغرق جميع رمضان    ؛: ويجب  سواء 

  ، قضاؤها  فيشق  ،ثم ذكر الفرق بين الصوم والصالة: أن الصالة تتكرر     .أو بعضه

 
 (.19/167مجموع فتاوى ابن عثيمين )ينظر:  (1)

 (. 1/390ن الراجح من الخالف )اإلنصاف يف بيا ينظر:  (2)

 (.3/293إلنصاف )ينظر: ا (3)

 (. 3/6مجموع شرح المهذب للنووي )ينظر: ال( 4)

 (. 6/255المجموع )ينظر:  (5)
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االصوم  بخالف قال: وهذا هو  الحائض،  بين قضاء  الصالة،    لفرق  الصوم دون 

 أنه ال قضاء عليه.  ؛نقل عن ابن سريج وصاحب الحاوي و

وال يقضي الصالة،    ،أن المغمى عليه يقضي الصوم  مذهب المالكية:  ثالًثا:

ألنه    ؛ : وال يقضي المغمى عليه شيًئا من الصلوات(1)قال ابن عبد الرب يف الكايف 

قوله:    عن مالك    :(2) ليس بمخاطب. وقالومن ذهب عقله ف  ،العقل  فاقد

قضى الصوم، ولم يقض    ،ثم أفاق  ، من أغمي عليه يف شهر رمضان، أو جن فيه 

 . (الصالة إلى أن قال: كالحائض سواء

الحنفية:  ا:رابعً  اإلغماء    مذهب  زاد  إن  الصالة  يقضى  ال  عليه  المغمى  أن 

يو كان  إن  ويقضي  وليلة،  يوم  وليلةعلى  كما  ،ًما  أقل،  األبحر  أو  ملتقى    ،(3) يف 

 . (4) كما يف الكتاب المذكور ،وأما الصوم فيقضيه 

  ، أن المغمى عليه يقضي الصوم على المذاهب األربعة  :فصارت الخالصة

والشافعية.  الحنابلة  مذهب  يف  قواًل  مذهب   إال  على  يقضيها  فال  الصالة  وأما 

أحمد  ،  الثالثة  اإلمام  مذهب  ال  ،يها يقض  وعلى  يف  قول  على  مذهب إال 

 .(هـ1419/ 7/9:  . حرر يفق اختاره يف الفائ

 صالة ذوات األسباب

 (: 317فائدة )

عثيمين: بن  محمد  الشيخ  اإلسالم  )يقول    قال  تيمية شيخ   ،  (5) ابن 

 
 (.1/237الكايف يف فقه أهل المدينة )ينظر:  (1)

 (.1/330لكايف يف فقه أهل المدينة )ينظر: ا (2)

 (. 231ص)قى األبحر ملتينظر: ( 3)

 (. 372ص)ملتقى األبحر ينظر:  (4)

 (.173/ 23نظر: مجموع الفتاوى )ي( 5)
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إنه يجوز أن ُتصلى صالة ذوات األسباب يف أي وقت، ولو   ورواية عن أحمد: 

الق األخرى  والرواية  عكان وقت هني،  العمل  عليها  التي  ال  وية  أنه  الحنابلة:  ند 

 . (وات األسباب يف أوقات النهييجوز أن ُتصلى صالة ذ

 الصالة حول الكعبة

 (: 318فائدة )

، ألنه  خالد بن عبد اهلل القسري: هو الذي أمر بالتحلق بالصالة على الكعبة 

 . كانت الصالة خلف المقام فقط صفوف خلف المقامقبل ذلك  

القسري ب  ،وخالد  بالجعد  الذي ضحى  األضح هو  عيد  يوم  درهم  يف  ن  ى 

 وقد مدحه المسلمون على ذلك.  ،القصة المعروفة 

تيمية ابن  الطرفين)  :(1)قال  المحبة من  زعما منهم    ،وأنكر الجهمية حقيقة 

والمحبوب  المحب  بين  لمناسبة  إال  تكون  ال  المحبة  مناسب  ، أن  ال  بين  وأنه  ة 

ول من أحدث هذا  وكان أ  ، وا به المحبة اس وق،  القديم والمحدث توجب محبته

فضحى به خالد بن عبد اهلل    ،يف أوائل المائة الثانية  ،سالم الجعد بن درهميف اإل

بواسط والمشرق  العراق  أمير  يوم األضحى  ، القسري  الناس  أيها  ،  خطب  فقال 

زعم أن اهلل  ، إنه  فإين مضح بالجعد بن درهم   ، الناس ضحوا يقبل اهلل ضحاياكم

 (. نزل فذبحهم  ث  ،ايكلم موسى تكليمً ولم ، ذ إبراهيم خلياًل لم يتخ

 فقال يف النونية: ، ومدح ابن القيم صنيع خالد القسري

 ى بجع   د خال   د ال     وألج   ل ذا ض   حا 
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 (. 68ص)التحفة العراقية ينظر:  (1)
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 رمأمام الرجال يف احلصف النساء بالصالة 

 (: 319فائدة )

العثيمين بتاريخ:   ئل الشيخ محمد بن صالح  عن َصفِّ    ه :3/4/1418س 

 النساء يف الصالة يف الحرم أمام المصلين الرجال وبجانبهم؟ 

ل ال  إنه ال بأس أن تصلي النساء أمام الرجال، ولكن بجانب الرج)  فأجاب:

 . (ة مع الكراهة، وللضرورة جازت الصالآمن أن ينشغل فكره

 حكم تارك الصالة

 (: 320فائدة )

بتاريخ:  المكي  الحرم  يف  درسه  يف  البسام  اَّلل  عبد  الشيخ  فضيلة  قال 

إن جمهور العلماء ال يرون أن تارك الصالة كافًرا خارًجا من )  ه : 1417/ 6/ 30

ى ، ويرتتب عل ن اإلسالم ا كوهنا ركنًا من أركا إال إذا كان منكًرا لها، جاحدً الملة،  

زو  أن  ُيَطلِّق، ذلك  أن  يجب  لكن  باطاًل؛  زواًجا  يعترب  ال  ُتصلي  مسلمة  من  اجه 

ذلك.  على  ُيجرب  أن  الملة؛   ويمكن  من  يخرجه  قول من  على  كافًرا  كان  لو  لكن 

 .( دفحينئذ يكون الزواج باطاًل ال يحتاج إلى طالق؛ ألن الزواج يعترب غير منعق 

 الئكةوامل  ومن الرسول ،من اهلل معنى الصالة

 (: 321فائدة )

الرحمة، والصالة من الرسول ومن المالئكة  الثناء و  معناها:  ، الصالة من اَّلل

 معناها: الدعاء واالستغفار للمؤمنين. 

القيم  ابن  فيه  وللمحقق  قال  مغاير  اهلل    : قولهم)  :(1) كالم  من  والصالة 

 : الثة أوجهالرحمة باطل من ث  :بمعنى 

 
 . (1/26دائع الفوائد )ينظر: ب (1)
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ا  أحدها: بينهم أن  غاير  تعالى  قوله:هلل  يف   چ چ چ چ ڃژ ا 

 . [ 157البقرة:] ژڇ

مسلم   الثاين: لكل  شرع  الرحمة  سؤال  بالنبي  ،أن  تختص  وهي    ،والصالة 

ولم يمنع   ، ولهذا منع كثير من العلماء من الصالة على معين غيره،  هحق له وآلل

 .أحد من الرتحم على معين 

رحمة    الثالث: عامةأن  شيء  ،اهلل  كل  بخواص    ،وسعت  خاصة  وصالته 

 . عباده

 : مشكل من وجوه ،الدعاء  :الصالة من العباد بمعنى  :وقولهم

 . أن الدعاء يكون بالخير والشر والصالة ال تكون إال يف الخير :أحدها

المعدى    :الثاين ودعا  بعلى  إال  تعدى  ال  وصليت  بالالم  تعدى  دعوت  إن 

 . بمعنى الدعاء  ى أن الصالة ليستوهذا يدل عل ،بعلى ليس بمعنى صلى 

لك    :ثالثال اهلل  دعوت  تقول:  له  ومدعوا  مدعوا  يقتضي  الدعاء  فعل  أن 

بخير وفعل الصالة ال يقتضي ذلك ال تقول صليت اهلل عليك وال لك فدل على 

ولكن التقليد يعمي عن إدراك الحقائق   ، فأي تباين أظهر من هذا  ،أنه ليس بمعناه

 .إلخالد إلى أرضه فإياك وا

ألبي  و كالمً رأيت  السهيلي  حسنًالقاسم  الصالة ا  اشتقاق  يف  لفظه    ،ا  وهذا 

تصرفت حيث  اللفظة  الصالة  معنى  الحُ   ،قال:  إلى  أن    ، والعطف  نوِّ ترجع  إال 

محسوًس   الحنو   يكون  ومعقواًل والعطف  يليق    ، ا  ما  منه  تعالى  اهلل  إلى  فيضاف 

عنه   ،بجالله يتقدس  ما  عنه  ومعقولك  ،وينفى  محسوس  العلو  أن    ، ما 

األجفا منه صفات  واإلكرام  ،ساملمحسوس  الجالل  ذي  صفة  منه   ،والمعقول 

  وصفةً   للمحسوسات    والكثير يكون صفةً   ، وهذا المعنى كثير موجود يف الصفات
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تعالى   ،للمعقوالت الرب  أسماء  من  األجسام    ،وهو  مشاهبة  عن  تقدس  وقد 

 . ه المعاين معقولة غير محسوسةفالمضاف إليه من هذ ،ومضاهاة األنام

  ،اللهم اعطف علينا   :تقول،  اا وحنوًّ ة كما تسمى عطفً وإذا ثبت هذا فالصال

 قال الشاعر:  ،ارحمنا  :أي

 ف    ييف لين    ي ل    ه وتعط   وم    ا زل    ت  

 

 األم   علي   ه كم   ا تحن   و عل   ى الول   دِ  

القلب   يف  رقة  العباد  على   ، ورحمة  انعطف  نفسه  من  الراحم  وجدها  إذا 

يه فقد أفضل  صلى علفإذا    ، عباد جود وفضل ورحمة اهلل لل    . وانثنى عليه  المرحوم 

وأنعم اهلل   .عليه  من  كانت  إذا  األفعال  العبد  ،وهذه  من  بعلى   ،أو  متعدية   ،فهي 

إال   ،فقد رجعت كلها إلى معنى واحد   ، ال تخرج عنه إلى غيره   ، مخصوصة بالخير

معقولة  والرحمة صالة  الدعاء  معنى  يف  غير محسوس ان  : أي  ،أهنا  معقول   ،حناء 

الدعاءثمرته   العبد  الألن   ، من  منه   ه  أكثر  على  اإلحسان   ،يقدر  اهلل  من  وثمرته 

 .إنما اختلفت ثمرهتا الصادرة عنها  ،فلم تختلف الصالة يف معناها   . واإلنعام

فلم يختلف المعنى    ،انحناء محسوس  ،والصالة التي هي الركوع والسجود

وا  ،فيها  المعقول  جهة  من  يف    ،لمحسوس إال  باختالف  ذلك    ، الحقيقة وليس 

تعدت   بعلى ولذلك  الصالة  ،كلها  من  المشتق  اللفظ  يف  يجز   ، واتفقت    ؛ ولم 

العدو على  عليه   : أي  ، صليت  من    ،دعوت  وأبلغ  أرق  الصالة  معنى  صار  فقد 

وال    ،إذ ليس كل راحم ينحني على المرحوم  ،ا إليهوإن كان راجعً   ،معنى الرحمة

 (. ينعطف عليه

 لصالة بعد األذانقصر ا

 : (322فائدة )

إذا سافر بعد  )  :البسام   الشيخ عبد اَّلل   قال  أن اإلنسان  الراجح عنده:  الرأي 
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قبل خروجه  ، األذان لها  الُمَؤذ ن   الصالة  يقصر  أن  له  كانت ظهًرا   ،يصح  أو    ،إن 

التي    ،عصًرا مع  الظهر  يجمع  أن  وله  منهن،  الرباعيات  يقصر  أي:  عشاًء،  أو 

 رب مع التي بعدها. بعدها، والمغ

أيًضا تجعل    :وقال  الجمع  نية  واحدً إن  وقًتا  صح  الوقتين  ولذلك  قال:  ا، 

 . ( تقديم العصر مع الظهر، وكذلك العشاء مع المغرب، ولم يدخل وقتهما بعد

 القصر واجلمع يف املطارات

 (: 323فائدة )

اَّلل البس    ام يف درس    ه يف الح    رم المك    ي بت    اريخ:  ق    ال الش    يخ عب    د

ا تقــع خــارج الــب  إن المطارات يف كل المدن)  ه :22/2/1418 الد، فالــذي غالبــً

يصــح لــه اســتعمال رخــص   ،أو غيرهمــا  ،أو مطــار جــدة  ،طار الرياضيصل إلى م

ــه إذا وصــل المطــار ظهــًرا أن يصــليها قصــًرا، ويجمــع معهــا العصــر،  الســفر، فل

 .(وكذلك له الفطر، والمسح، وغير ذلك من رخص السفر

 اجلمع بني الصلوات

 (:324فائدة )

سماحة باز   الشيخ  سئل  بن  العزيز  يف    :(1) عبد  ثبت  عما  التوضيح  أرجو 

عباس    ، الصحيحين   ابن  حديث  النبي  »:  من  ى صلا   أن 

أن    وجاء يف رواية مسلم يف صحيحه:   ،(2)«اا جميعً وسبعً   ،اا جميعً نيً بالمدينة ثما

 
 (.25/167مجموع فتاوى ابن باز )ينظر:  (1)

)  أخرجه  (2) ابن عباس705مسلم  له( عن  واللفظ  ع،  ومسلم  البخاري  وأخرجه  بلفظ:  .  مع نه  »صليت 

اَّلل   وسبعً ا جميعً ثمانيً   رسول  الظهر، وعجل   ا«،ا جميعً ا،  أخر  أظنه  الشعثاء،  أبا  يا  قلت: 

 (. 705/55( ومسلم )1174العصر، وعجل العشاء، وأخر المغرب، قال: وأنا أظنه. البخاري )
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والعصر الظهر  بذلك  والعشاء  ،المراد  رو  ،(1) والمغرب  يف  غير   ايته:وقال  »من 

 .؟(3) وَّل سفر« ،ر خوف غي »منويف لفظ آخر:  ،(2) «روَّل مط ،خوف 

 فقال: لئال يحرج أمته.  ، عن ذلك قد سئل ابن عباس ) فأجاب:

وهذا محمول على أنه    ،الحرج  معنى ذلك لئال يوقعهم يف  قال أهل العلم:

  بالمدينة المغرب والعشاء  وبين  الظهر والعصر،  بين  لسبب   ،جمع 

وإما    ،لمرض عام  بة يف ذلك اليوم؛ إماي رفع الحرج والمشقة عن الصحايقتض

وإما لغير ذلك من األعذار التي يحصل هبا المشقة على الصحابة ذلك   ،لدحض 

 اليوم. 

وقدم    ،وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها   ، إنه جمع صوري  وقال بعضهم:

وقتها  أول  يف  وقتها   ،العصر  آخر  إلى  المغرب  ا  ، وأخر  أول وقدم  يف  لعشاء 

 . (4) وقتها

ر بإسناوقد  النسائي  ذلك  ابن عباسوى  عن  الحديث  ،  (5) د صحيح  راوي 

 وهو محتمل.  

من النبي    يف هذا الحديث أن هذا العمل تكرر   ولم يذكر ابن عباس  

بل ظاهره أنه إنما وقع منه مرة واحدة  ؛ . 

الرتمذي   عيسى  أبو  اإلمام  كتاب  قال  يف  ليس  إنه  معناه:    :ني يع –  هما 

 
 (. 705/56) مسلم أخرجه (1)

 (. 705/54مسلم ) أخرجه (2)

 (. 705/50مسلم ) أخرجه (3)

  رواية مسلم السابقة. كما ذكر أبو الشعثاء يف( 4)

 (.589النسائي ) أخرجه( 5)
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وحديث ،  وى هذا الحديثعلى ترك العمل به س ء  حديث أجمع العلما  -الجامع

 .(1) آخر يف قتل شارب المسكر يف الرابعة

م  أن العلماء أجمعوا على أنه ال يجوز الجمع إال بعذر شرعي، وأهن  ومراده:

الوارد يف هذا الحديث محمول على   قد أجمعوا على أن جمع النبي  

أنه    على لة  الدا   ، يحة الكثيرةبينه وبين بقية األحاديث الصحا  جمعً   ، أنه وقع لعذر

  بين الصالتين إال لعذر  كان يصلي   ، كل صالة يف وقتها وال يجمع 

 .ا وأصحابه جميعً  ، لراشدونوهكذا خلفاؤه ا 

ومنعوا من الجمع إال من عذر،    ، والعلماء بعدهم ساروا على هذا السبيل 

عنهم صاحُب  نقل  يتخذ خل  (2) ليْ النَ   سوى جماعة  لم  إذا  الجمع  وال    ، اقً جواز 

 وبإجماع من قبلهم.  ،قول مردود لألدلة السابقة و وه ، (3)عادة

األحاديث   يخالف  ما  فيه  ليس  الحديث  هذا  أن  السائل  يعلم  وهبذا 

الصريحة  عذر    ،الصحيحة  بدون  الصالتين  بين  الجمع  تحريم  على  الدالة 

يخالف  ؛شرعي وال  يوافقها  ما  على  محمول  هو  الرسول   ،هابل  سنة  ألن 

   بعضها  القولية يصدق  بعًض   ،ابعًض   والفعلية  بعضها    ، اويفسر 

 ويخص عامها بخاصها.   ،ويحمل مطلقها على مقيدها

 
ال أبو عيسى: جميع ما يف هذا الكتاب من الحديث  )قونص  كالمه:  (،736ص)ذكره يف العلل الصغير  (1)

به معمول  أ  ،فهو  بعض  به  أخد  العلموقد  عباس  ،هل  ابن  حديث  حديثين:  خال  النبي »  :ما  أن 

  من غير خوف وَّل سفر وَّل مطر  ، مغرب والعشاءوال  ،ن الظهر والعصر بالمدينةجمع بي»  .

وقد بينا   «،فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه  ،إذا شرب الخمر فاجلدوه»  :أنه قال  :وحديث النبي  

 (.كرنا يف هذا الكتاب من اختيار الفقهاءوما ذ :قال، ا يف الكتابعلة الحديثين جميعً 

 وكاين صاحب نيل األوطار.يقصد اإلمام الش( 2)

 (. 3/257نظر: نيل األوطار )ي (3)
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بعًض  بعضه  المبين يصدق  اهلل  بعًض   ،ا وهكذا كتاب  بعضه  اهلل  ويفسر  قال  ا، 

 : وقال  ،  [1هود:]  ژں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳژسبحانه:  

مع    [23الزمر:]  ژڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹژ أنه  والمعنى:  اآلية. 

بع إح يشبه  وتفصيله  بعًض كامه  بعًض   ويصدق  ،اضه  رسوله    ،ابعضه  سنة  وهكذا 

سواء بسواء. واهلل ولي التوفيق  ؛) . 

 مجع العصر مع اجلمعة للمسافر

 (: 325فائدة )

عبد الشيخ  البسام:  وسئل  صالة    اَّلل  مع  العصر  صالة  جمع  يصح  هل 

 الجمعة للمسافر؟ 

 . ( جمع معها صالةع العلماء على أن الجمعة ال يلقد أجم) فقال:

بازالش  وقال  ابن  يف  )  :(1) يخ  والجمعة  العصر  بين صاليت  الجمع  يجوز  ال 

النبي   عن  ينقل  لم  ذلك  ألن  غيره؛  وال  أصحابه    ، مطر  عن  وال 

  الظهر تقاس على  الجمعة ال  نعلم؛ وألن  عبادة مستقلة،    ؛فيما  بل هي 

الرأي.  ال يجوز    ، والعبادات توقيفية الجميع  إحداث شيء فيها بمجرد  وفق اهلل 

 . ( إنه سميع قريب  ،والثبات عليه ،ه يف الدين للفق

 مب تنعقد صالة اجلمعة

 (: 326فائدة )

 . (2)(أقل ما تقام به صالة الجمعة ثالثة رجال) قال األحناف:

 
 (.12/303مجموع فتاوى ابن باز )ينظر:  (1)

 (.2/24نظر: المبسوط للسرخسي )ييعني سوى اإلمام،  (2)
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 .(1) (أقل العدد اثنا عشر رجاًل ) :ابن تيميةوقال شيخ اإلسالم 

 .(2) برجلين(قام ت ) وقال ابن حزم:

يقو بأ )  لون:والجمهور  تقام  ما  أول  ربعين؛ ألن مصعأقل  أقام  بن عمير  ب 

 . بأربعين رجاًل(جمعة 

عبد  الشيخ  درسه    وقال  يف  البسام  المكي  اَّلل  الحرم  األربعاء:يف  إن  )   ليلة 

 .(3) اإلمام أحمد والشافعي يريان أن الجمعة ال تنعقد إال بأربعين رجاًل 

 .(4) اثني عشر رجاًل  ال تنعقد بأقل منإهنا  :مالك  اإلمام يقول  :وقال 

والصحيح قول اإلمام أبي حنيفة: أهنا تنعقد بثالثة؛ ألن الثالثة أقل    قال:ثم  

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ:  ، وقد قال  (5) الجمع

 . ([9]الجمعة: ژڀ ڀ ڀ ڀ

 وقت اجلمعة

 (: 327فائدة )

عبد الشيخ  البسام:  قال  الزوال  )  اَّلل  من  الجمعة  وقت  وقت  دخول  إلى 

مجم وهذا  األ العصر،  األئمة  من  عليه  عند  ع  رواية  ويف  أن  ربعة،  أحمد  اإلمام 

ببداية صالة   وينتهي  العيد،  مثل صالة  قيد رمح،  الشمس  ارتفاع  من  يبدأ  وقتها 

 . (العصر

 
 . ا سيأيت( وقول مالك كم2/244وهو قول ربيعة كما يف المغني )  (1)

 (. 3/251نظر: المحلى )ي( 2)

 (. 2/195وشرح الزركشي،  (2/242) بن قدامة، اوالمغني ،( 1/219) لشافعي، انظر: األمي( 3)

 (. 1/431نظر: منح الجليل شرح مختصر خليل )ي (4)

 (. 2/243بن قدامة )، اكما يف المغني ،وهو قول لإلمام أحمد (5)
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 إذا أدرك شيئا من صالة اجلمعة

 (: 328فائدة )

ذا أدرك المأموم مع  إ)درسه يف الحرم المكي:  يف    اَّلل البسام  قال الشيخ عبد

شي الجمعةاإلمام  يف صالة  ثم    ،ًئا  الثانية،  الركعة  يف  الركوع  من  اإلمام  قيام  بعد 

الجمعة  بنية  معه  جمعة  ؛دخل  تكون  ال  حينئذ  صالته  هي    ،فإن  بل  ظهًرا؛  وال 

 . (ويصلي الظهر بعد ذلك أربًعا ،نفل، وعليه أن يعيد 

تيمية ابن  اإلسالم  شيخ  ا )  :(1)وقال  مذهب  وأحمدوأما  يف    ،لشافعي  فقاال 

مالك الجمع بقول  ذلكالصحابة  التفاق    ،ة  من    ،على  أدرك  فيمن  قالوا  فإهنم 

 ا. ومن أدركهم يف التشهد صلى أربعً  ،يصلي إليها أخرى :الجمعة ركعة 

وأحمد   الشافعي  مذهب  يف  نزاع  ففيها  المسائل  سائر  قوالن    ،وأما    وهما 

 ح قول أبي حنيفة. حاهبما يرجِّ وكثير من أص ،وروايتان عن أحمد ، للشافعي

أنه    ، كما ذكره الخرقي يف بعض الصور   ،لكواألظهر هو مذهب ما  وذلك 

هريرة   أبي  عن  الصحيح  يف  ثبت  النبي    ،قد  قال:    ،عن  أنه 

فهذا نص عام يف جميع صور  ،  (2) «الصالة  من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك»

 . (أو إدراك الوقت ، سواء كان إدراك جماعة ؛ إدراك ركعة من الصالة

 الفجرصالة اجلمعة ومل يصل إذا أدرك 

 (: 329فائدة )

عبد الشيخ  يف    قال  البسام  المكياَّلل  الحرم  يف  المأموم  )  :درسه  أدرك  إذا 

 
 (.23/257مجموع الفتاوى )ينظر:  (1)

 عن أبي هريرة.  ،(607ومسلم ) ،(580أخرجه البخاري )( 2)
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مع  فيدخل  الفجر،  صالة  فاتته  قد  المأموم  وكان  الجمعة،  يصلي  وهو  اإلمام 

ي الفجر، أما إذا كان  اإلمام يف صالة الجمعة، ثم إذا انتهى من صالة الجمعة يصل

يدخلاإلمام   فال  ظهًرا؛  الفجر،  يصلي  يصلي  بل  إذا    معه؛  اإلمام  مع  يدخل  ثم 

 . ( قضى ما بذمته

 وقت صالة اجلمعة ألصحاب األعذار

 (: 330فائدة )

حميد: بن  صالح  الشيخ  مثل    سئل  الجمعة،  يحضرون  ال  الذين  بعض  إن 

د األذان األول، فيصلون  النساء وأصحاب األعذار، يظنون أن الوقت قد دخل بع

 ، فما حكمهم؟ الظهر

َن إال بعد الزوال) فقال:  . إن األفضل أال  ُيَؤذ 

إن اإلمام أحمد يرى أن يوم الجمعة يوم عيد، وأن حكمه كحكم يوم   وقال:

 . العيد يف صالة الظهر

فيكون وقت الظهر يبدأ ليس بعد الزوال كسائر أيام األسبوع؛ بل يبدأ    قال:و

 .(1) يد رمحها ق  وع الشمس وارتفاع  من بعد طل

ا   قال:و حنيفة  ،لشافعيواإلمام  الجمعة    ،ومالك  ،وأبو  صالة  أن  يرون: 

 . (2) (وقتها بعد الزوال، وكذلك الجمهور

 
ابنهويف  (  1) رواية  اإلمام أحمد  اهلل    مسائل  بي سئل عن وقت صالة  أقرأت على  )قال:    (،125ص)عبد 

 قال: إن صلى قبل الزوال فال بأس. ، الجمعة

المبسوطي(  2) انظر:   ،( )،  (2/24لسرخسي  الخالف  مسائل  نكت  على  ، مواأل  ،(1/333واإلشراف 

 (.1/223لشافعي )ا
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 التسليم من الصالة قبل الصالة على النيب 

 (: 331فائدة )

ه؛  بطلت صالتُ   ،يف التحيات   إذا سلم قبل أن يصلي على النبي  

أما    ركن من أركان الصالة،يف التشهد الثاين    لى النبي  ألن الصالة ع

 . (1)فليس بواجب الصالة على النبي  الدعاء الذي بعد 

 معنى: )تباركت(

 (: 332فائدة )

، إذا انصرف من صالته استغفر  عن ثوبان، قال: كان رسول اهلل  

»  ،ا ثالثً  السالموقال:  أنت  واإل  ،اللهم  الجالل  ذا  تباركت  السالم،    ،«كرام ومنك 

 أستغفر اَّلل، أستغفر »قال: تقول:  كيف االستغفار؟  زاعي:قال الوليد: فقلت لألو

 .(2) «اَّلل

 . (3)قوله: )تباركت(، أي: تعاظمت وكثرت خيراتكومعنى 

 ***** 

 

 
المذهب  (1) يف  رواية  هذه  يف  قدمه  ،الركنية  يف  وص  (،لفروع)او  (، المحرر)ا  ب)ححها  (، المَذه 

رواية  (،الوسيلة)و ويف  األكثر.  اختيار  وأهنا  المشهورة،  أهنا  هبيرة  ابن  واجبة:  وذكر  اختارها    ،أهنا 

لقوله    (؛الوجيز)وجزم هبا يف    (،الشرح )وهي ظاهر المذهب، وصححها يف    (،المغني)  الخرقي، ويف 

موضع  ،  [ 56األحزاب:]   ژڃچچچچڇڇژ  تعالى: وال  للوجوب،  واألمر 

 (.1/444نظر: المبدع يف شرح المقنع )ي .تجب فيه الصالة أولى من الصالة المفروضة

 عن ثوبان.، (591أخرجه مسلم )( 2)

الثناء. وقيل: ثبت الخير عندك.  استحققت  ،  أي  ،تباركت  : قوله)(:  59/ 6قال النووي يف شرح مسلم )(  3)

 . ( واهلل أعلم، باد بتوحيدكوقال ابن األنباري: تبارك الع
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 رابًعا: قبسات من:

 أبواب صالة الجنازة وأحكام الجنائز

 وكيفية صالتها االستفتاح يف صالة اجلنازة

 (: 333فائدة )

 ة الجنازة؟ ماذا ال نستفتح يف صالل ل الشيخ عبد العزيز بن باز:سئ

النبي  )   فقال: فلو   ألن  كذلك،  فهي  الجنازة،  بتعجيل  أمر 

 . ( استفتح فال إثم عليه

الفوزان فوزان  بن  صالح  الشيخ  الجنازة :  (1)وسئل  صالة  نصلي    ، كيف 

 وماذا نقول فيها؟ 

ا )  :فأجاب تكبيرة  يكرب  أن  الجنازة صفتها:  الفاتحة  صالة  يقرأ  ثم  إلحرام، 

وعلى    ،، اللهم صل على محمد النبي    ا، ثم يكرب ويصلي علىبعده

محمد إبراهيم  ،آل  على  صليت  إبراهيم   ،كما  آل  مجيد،    ،وعلى  حميد  إنك 

محمد على  محمد  ،وبارك  آل  إبراهيم   ،وعلى  على  باركت  آل    ،كما  وعلى 

ويدعو للميت: اللهم اغفر له    ، إنك حميد مجيد، ثم يكرب التكبيرة الثالثة  ،إبراهيم 

رم نزله، وأوسع مدخله، وما تيسر من األدعية  نه، وأكواعف ع   ،وعافه  ،ارحمهو

 مما هو وارد يف هذا الموضوع.   ،التي فيها استغفار للميت، وترحم عليه

ثم يكرب التكبيرة الرابعة، ويسلم بعدها عن يمينه تسليمة واحدة، هذه صفة  

 . (صالة الجنازة

 
 (.1/278مجموع فتاوى الفوزان )ينظر:  (1)
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 دفن امليت اإلسراع يف

 (:334فائدة )

اقال   الميت،  )  لعثيمين:الشيخ محمد بن صالح  دفن  السن ة اإلسراع يف  من 

 ُدفن ليلة األربعاء، وقد مات يوم االثنين.  واالحتجاج بأن النبي  

كان أول    ،بأن المسلمين بعد وفاته ال إمام لهم، فلما تعين اإلمام  فالجواب:

 .(ودفنه   ،عمل قام به الصالة عليه 

جس   قلت: دفن  تأخير  يف  النبي  وليس  مخالفة  د  إلكرام    أي 

 وذلك من وجوه: الميت، 

الشريف    األول: جسده  فهو    أن  التغير،  من  محفوظ 

    طيب حيًّا وميًتا، كما ذكر أبو بكر الصديق   بعد وفاته، فقبله

له:   وميًتا«وقال  حًيا  الجانب  ،(1)»طبت  هذا  أمنوا  اإلسرا   ،فلما  يف  العلة  ع وهو 

صب خليفة  و نوه  ،إلى تأخير دفنه  بدفن الموتى، ووجدت الحاجة  

 فعلوا ذلك.  ؛يجتمع عليه المسلمون بعد وفاة النبي 

يأتوا  الثاين: أن  المسلمين  من  عدد  ألكرب  الفرصة  عليه    ،إتاحة  ويصلوا 

 ًوقت يستغرق  ذلك  أن  شك  وال  وفاته  ،  بخرب  المسلمين  إعالم  يف  ا 

غير إمام.للصالة عليه ب  ،عة تلو مجموعة، ويف إدخال الناس مجمو 

بوادر نزاع حول األحقِّ بالخالفة، فكان واجب الوقت حينئٍذ  ود وج الثالث:

أن يحسم هذا النزاع، قبل أن يشتد  ويستفحل أمره
 (2) . 

 
 عن عائشة. ،(3667أخرجه البخاري ) (1)

مات وأبو    ، أن رسول اهلل  ففي الحديث السابق تخريجه عن عائشة، زوج النبي    (2)

ان يقع  ، قالت: وقال عمر: واهلل ما كيقول: واهلل ما مات رسول اهلل  بكر بالسنح، فقام عمر  

= 
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النبي    الرابع: وفاة  فاجعة  هول  أو    أن  الصحابة  بعض  جعل 

فلم يطق    ،من اعتقل لسانه  يغلب عليه الدهشة والحيرة، حتى أن منهم  ، أغلبهم

يفالك اختلفوا  ولذلك  وفاته الم،  ال  ،   أم  مات  واختلفوا يف طريقة غسله،  ؟ هل   ،

الصديق  يد  على  كله  ذلك  من  المخرج  وكان  دفنه،  يف  واختلفوا  يغسله،  ومن 

 . 

بل    ؛دفن يوم األربعاء  أنه ليس هناك إجماع على أنه    الخامس:

قال  من  العلماء  يوم    إنه    :من  أيدفن  بيو  :الثالثاء،  الوفاة  م بعد 

 . واحد

البيهقي   الن روى  دالئل  اهلل  (1) بوةيف  رسول  تويف  قال:  األوزاعي  عن 

 
= 

عثنه اهلل، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، فجاء أبو بكر، فكشف عن رسول اهلل  يف نفسي إال ذاك، وليب

  ا، والذي نفسي بيده ال يذيقك اهلل الموتتين  ا وميتً وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيًّ   ،فقبله

مد اهلل أبو بكر وأثنى فح، فقال: أيها الحالف على رسلك، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر ا، ثم خرجأبدً 

ا قد مات، ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ، فإن محمدً ا  وقال: أال من كان يعبد محمدً عليه،  

وقال:   يموت،   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ  وقال:  [،30الزمر:]   ژحئمئىئيئژال 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

ادة اجتمعت األنصار إلى سعد بن عبقال: فنشج الناس يبكون، قال: و [،144آل عمران:]   ژک

وأبو   الخطاب،  بن  وعمر  بكر،  أبو  إليهم  فذهب  أمير،  ومنكم  أمير  منا  فقالوا:  ساعدة،  بني  سقيفة  يف 

بذلك إال أين قد    عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: واهلل ما أردت

كالمً  أهيأت  يبلغه  ال  أن  أعجبني، خشيت  قد  فتكلا  بكر  أبو  تكلم  ثم  بكر،  يف  بو  فقال  الناس،  أبلغ  م 

كالمه: نحن األمراء وأنتم الوزراء، فقال حباب بن المنذر: ال واهلل ال نفعل، منا أمير ومنكم أمير، فقال  

ا، فبايعوا عمر، أو أبا ا، وأعرهبم أحسابً ط العرب دارً أبو بكر: ال، ولكنا األمراء، وأنتم الوزراء، هم أوس

نبايعبيدة   بل  عمر:  فقال  الجراح،  اهلل بن  رسول  إلى  وأحبنا  وخيرنا،  سيدنا،  فأنت  أنت،  عك 

.فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس ، 
 (.256/ 7دالئل النبوة للبيهقي )ينظر:  (1)
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  قبل أن ينتصف النهار، ودفن يوم   ، يف شهر ربيع األول  ، يوم اإلثنين

قال:أيًض وفيه    الثالثاء. جريج  ابن  عن  النبي    ا  أن  يف   ُأخربت  مات 

 . (الضحى الضحى يوم االثنين، ودفن الغد يف

البرو عبد  ابن  يف )  :(1) قال  االختالف  اهلل   وأما  رسول  دفن    وقت 

،   وهو قول أكثر أهل األخبار  ،فأكثر اآلثار على أنه دفن يوم الثالثاء ،  

 (. واهلل أعلم

 ***** 

 

 
 (. 3/56الستذكار )ينظر: ا (1)
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 خامًسا: قبسات من:

 أبواب الزكاة والصدقة والمعامالت المالية

 دفع الزكاة أو الصدقة للعاصي الفقري

 (: 335فائدة )

وحينئذ يعمل بغلبة    ، ثمانيةومن األصناف ال  ،يًرايجوز أن يكون العاصي فق

 ه.ؤفاألفضل إعطا ،الظن، فإن كان الظن أن يطيع ويهتدي 

باز ابن  الشيخ  سماحة  ذوي    :(1)سئل  إلى  الزكاة  تصرف  أن  يجوز  هل 

 المعاصي من المسلمين؟ 

المسلمين )  :فأجاب من  المعاصي  ذوي  يف  صرفها  يجوز  ال    ،نعم،  لكن 

فيعطون أيًضا من    ؛قلوهبم من الكفرةلمؤلفة، أما المؤلفة  تصرف يف الكفرة غير ا

اهلل    ،الزكاة  قال   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻژ:كما 

 . اآلية[، 60التوبة:] ژہ ہ

  أو   فإن أعطاه لعل اهلل يهديه بسبب العطية  ، أما العاصي فهو خير من الكافر 

إذا    سبب إحسان قريبه إليه بالزكاةب   ،الصدقة، لعل اهلل يهديه ويرده إلى الصواب

ولك  فقيًرا،  بالطيبيكان  يعتني  كونه  من  ن  أولى  الفقراء  من  بالخير  المعروفين  ن 

للعصاة  صرفها  وإن  العصاة،  من  بالزكاة  أحق  هم  أن    ،العصاة،  بذلك  يرجو 

 فهو مشكور مأجور.  ، ويؤلفهم هبذا على الخير ، يهديهم اهلل

يلتمس فإنه  الحال  كانت  مهما  الفقراء    ،األفضل  ولكن  من  من  فاألفضل 

وليسد حاجتهم عن الحاجة    ،يعينهم على طاعة اهللم الزكاة لحتى يعطيه  ،أقاربه 

 
 قع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز على شبكة اإلنرتنت. الموينظر:  (1)
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لعل اهلل يهديه، لعل اهلل    صالٍح   إلى الناس، وإذا صرفها للفقير من العصاة بقصدٍ 

 . ( فهذا أمر حسن؛ يمن عليهم بالرجوع إلى الحق

 ليس يف املال حق سوى الزكاة

 (: 336فائدة )

حق سو     المال )ليس يف    :ل يقكما    ،وهي حق المال   الزكاة يف المال واجبة،

مثل  .(1) (الزكاة األخرى  الحقوق  وحقوق   : أما  والضيافة  والصدقة  النفقة 

 فهذا واجب على الشخص صاحب المال. ، األقارب

 . (ليس يف المال حق سو  الزكاة): قول العلماءل  توضيحوهذا 

ولهذا  ،ا هلل يف ماله جب حقًّ وأما الزكاة فإهنا ت )  : ( 2) ميةقال شيخ اإلسالم ابن تي 

ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى   : أي  ،يقال: ليس يف المال حق سوى الزكاة

كما تجب النفقات لألقارب والزوجة   ؛وإال ففيه واجبات بغير سبب المال   ، الزكاة

اإلعطاء يف ويجب    ، ويجب قضاء الديون  ،ويجب حمل العاقلة   ،والرقيق والبهائم 

إطع   ، النائبة  الجائع ويجب  الع  ، ام  فرًض وكسوة  ذلك اري  غير  إلى  الكفاية؛  على  ا 

كاالستطاعة يف   ، والمال شرط وجوهبا  ،من الواجبات المالية. لكن بسبب عارض

 .واالستطاعة شرط  ،فإن البدن سبب الوجوب   ،الحج 

بلد  يكن يف  لم  لو  معه؛ حتى  والوجوب  السبب  هو  الزكاة  من  والمال يف  ه 

 . (تعالى  وهي حق وجب هلل  ،أخرىيستحقها حملها إلى بلدة  

 
عن فاطمة بنت قيس، ،  (1789، أخرجه ابن ماجه )بسند ضعيف  ا عن النبي  مرفوعً روي    (1)

 ضعيف.  -وهو ميمون األعور-يف إسناده شريك بن عبد اهلل النخعي؛ سيئ الحفظ، وشيخه أبو حمزة 

 (.7/316مجموع الفتاوى )ينظر:  (2)
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 األصل يف الزكاة

 (: 337فائدة )

 األصل يف الزكاة أن تكون يف مال نامي. 

المحتار رد  حاشية  يف  الحنفية-جاء  كتب  من  اللغة)  :-(1) وهو  يف    : النماء 

والقصرُ  الزيادة،  المالخطأ    بالهمز    بالمد:  نما  يقال:  نماءً   ،،  نموًّ   ،ينمي    ، اوينمو 

تع اهلل  المُ   ،الى وأنماه  يف  الشرع:   غرب. كذا  وتقديري؛    ويف  حقيقي  نوعان:  هو 

والتقديري   : فالحقيقي  والتجارات،  والتناسل  بالتوالد  الزيادة   : الزيادة  من    ، تمكنه 

 . ( أو يد نائبه   ، بكون المال يف يده 

الصنائع بدائع  يف  الكاساين  وجوب  -  ومنها )  :(2) وقال  شروط  من  أي: 

ناميً   -زكاةال ال يحصل إال من المال   ،اءمعنى الزكاة وهو النم ا؛ ألن  كون المال 

معترب   ،النامي  غير  ذلك  ألن  النماء؛  حقيقة  به  نعني  كون    ،ولسنا  به  نعني  وإنما 

معدًّ  لالستنماءالمال  الد    ؛ا  لحصول  اإلسامة سبب  باإلسامة؛ ألن  أو    رِّ بالتجارة 

والتجارة سبب  ن  مَ والسِّ   والنسل   الربح ،  مقا  ،لحصول  السبب  المسبِّ فيقام  ب،  م 

المشقة    ،به   حكمُ وتعلق ال الوطء    ،كالسفر مع  ،  والنوم مع الحدث    ،والنكاح مع 

؛ ألن   عن الحاجة األصلية  ونحو ذلك، وإن شئت قلت: ومنها كون المال فاضاًل 

  ، وبه يحصل األداء عن طيب النفس  ،ومعنى النعمة وهو التنعم   ،به يتحقق الغنى 

إذ   ، وال يكون نعمة ، ا عنهيًّ لية ال يكون صاحبه غن حتاج إليه حاجة أصالمال المُ  إذ

حاجة   ضرورات  من  ألنه  أصلية؛  حاجة  إليه  المحتاج  بالقدر  يحصل  ال  التنعم 

 . ( فكان شكره شكر نعمة البدن ،البقاء وقوام البدن

 فالمال إذا كان نامًيا بالفعل، أو كان قاباًل للنماء فهو مال زكوي. 

 
 (.2/263: الدر المختار بحاشية رد المحتار )ينظر (1)

 (. 2/11الصنائع )دائع ينظر: ب (2)
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 لنفقة على األصول والفروعا

 (: 338دة )فائ

 ولو لم يكونوا ورثة.  ،إذا كانوا فقراء  ،لنفقة عليهم فروع تجب ااألصول وال

 اآلباء واألجداد.  :األصول 

 األبناء وإن نزلوا. :والفروع

 اخُلْمس

 (: 339فائدة )

 من الزكاة. بدل  وللقربى  ،س الذي للرسول  مْ الخُ 

لما    ،وآل محمد    ،  فال يجوز إعطاء الزكاة لمحمد

بن    عبدرواه   ربيعة  بن  اهلل    ،الحارث  المطلب  رسول  قال  قال: 

 :«(1) «إنما هي أوساخ الناس ،إن الصدقة َّل تنبغي آلل محمد. 

التوضيح  يف  الملقن  ابن  اهلل  )   : ( 2)قال  سيدنا رسول  فصدقة   أما 

وألهنا منزلة الفرض والتطوع حرام عليه لشرفه، فإهنا أوساخ الناس، قال المهلب: 

وقد فرض     لغير اهلل تعالى.وع، واالفتقار  عن الذل، والخض  نزهونذل، واألنبياء م

أجرً  الرسالة  من  على شيء  يطلبوا  أال  قبله  األنبياء  وعلى  عليه  تعالى: اهلل  قال   ا، 

فلو أخذها   [،90األنعام: ]   ژی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئژ

آله؛ ألنه كالو   ، لكانت كاألجرة ا فلو حلت له وأيًض   ، اصل إليهوكذلك لو أخذها 

 (.فيه اإلجماع   ( ذخيرته) وادعى القرايف يف  ،  لى ذلك لقالوا: إنما دعانا إ

 
 (. 1072لم )أخرجه مس( 1)

 (. 10/543لتوضيح لشرح الجامع الصحيح )ينظر: ا (2)
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  ، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز صرف الزكاة آلل البيت عند الضرورة

 والمصادر األخرى كالهدايا.  ،وا الخمسعُ ن  مُ وَ  ،إذا كانوا فقراء 

ى  ال بأس بالصدقات كلها عل)  :(1)عن أبي حنيفةللطحاوي    ويف شرح اآلثار

هاشم خمُس للع  والحرمة    ،بني  وهو  بموته    وض،  ذلك  سقط  فلما  الخمس، 

   نأخذ والجواز قال الطحاوي:  .ت لهم الصدقةُ حل .) 

تيميةو ابن  اإلمام  مُ )   :(2)قال  إذا  هاشم  الخمسعُ ن  وبنو  من خمس  جاز    ، وا 

وقاله أبو    ،من أصحابنا وهو قول القاضي يعقوب وغيره    ، لهم األخذ من الزكاة

 .(ألنه محل حاجة وضرورة  ؛اإلصطخري من الشافعيةيوسف و

كما هو الشأن    ، فإذا ُمنعوا أو لم يوجد خمس)  :(3)وقال الشيخ ابن عثيمين

لضرورهتم دفًعا  الزكاة  من  ُيعَطون  فإهنم  هذا:  وقتنا  وليس    ،يف  فقراء،  كانوا  إذا 

 . (وهو الصحيح  ،تيمية  ابن عندهم عمل، وهذا اختيار شيخ اإلسالم 

ا البساموقال  إذا  )  :لشيخ عبد اَّلل  الزكاة آلل هاشم؛  الصحيح جواز صرف 

 . لم يكن لهم مرتبات من بيت المال

 . (وابن القيم  ،ابن تيمية وذلك اختيار شيخ اإلسالم  قال:و

 الزكاة تتعلق باملال

 (:340فائدة )

البسام:  اَّلل  عبد  الشيخ  بال )   قال  تتعلق  الزكاة  يتيًما  إن  مالكه  كان  سواًء  مال؛ 

 
 (. 3/473، العيني )شرح سنن أبي داودنقله العيني يف  (1)

 (.373/ 5الفتاوى الكربى )ينظر:  (2)

 (.257/ 6الشرح الممتع )ينظر: ( 3)
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ليًما، قال: وذلك مذهب الجمهور، ما عدا اإلمام أبي حنيفة؛  أو س ًقا  أو معو    ، قاصًرا 

 . ( 1) ( ال تجب يف مالهما الزكاة   ، ومن يف حكمهما   ، فإنه يرى أن القاصر والمعتوه 

 دفع الزكاة للزوج

 (:341فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  أحمد)  قال  اإلمام  أبا،  (2) إن  ال  ،  (3) حنيفة  واإلمام 

تدفع ي أن  للزوجة  الفقي  جيزان  لزوجها  الشافعيزكاهتا  اإلمام  أما  واإلمام ،  (4) ر، 

 . ( فأجازا ذلك؛ (5) مالك

عثيمين ابن  الشيخ  وزوج)  :(6)وقال  الزوجة    :وقوله:  تدفع  أن  يصح  فال 

تعليل زكاهتا إلى زوجها، لقوة الصلة بينهما، فيشبه األصل مع الفرع، لكن هذا ال 

 إذا كان من أهل الزكاة.   ،ع الزكاة إلى الزوججواز دف  :والصواب عليل.

وزوجها فقير محتاج، إما أنه مدين،    ،وعندها مال   ،امرأة موظفة  مثال ذلك:

 أو أنه ينفق على أوالده، أو ما أشبه ذلك، فللزوجة أن تؤدي زكاهتا إليه. 

ن غيرها؛ ألن أوالده منها  أو أنه ينفق على أوالده، المراد بأوالده م  :وقولنا

ا أن تنفق عليهم؛ ألهنم أوالدها، لكن إذا كان له أوالد لزمه ا، يكان أبوهم فقيرً   إذا

زكاتَ  تعطيه  أن  فللزوجة  فقير،  وهو  غيرها  بحديث   ، هامن  لذلك  يستدل  وربما 

مسعود   بن  اهلل  عبد  امرأة  النبي    ،زينب  على    أن  حث 

 

 (.2/8مد بن الحسن الشيباين )مح، المبسوط، و(2/456بن قدامة )، اينظر: المغني (1)

 (.2/484ابن قدامة )، ينظر: المغني (2)

 (. 2/262ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) (3)

 (.3/444ينظر: البيان يف مذهب الشافعي ) (4)

 (.295ص)ينظر: فقه العبادات على المذهب المالكي  (5)

 (.6/261الشرح الممتع )ينظر:  (6)
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لزوجته:   مسعود  ابن  فقال  وأوالديأ» الصدقة،  تص  ،عطيني  من  أحق  دقت أنا 

ال«،  عليه النبي    ، فقالت:  أسأل  النبي    ،حتى  ،  فسألت 

فيمكن أن  ،  (1) «صدق عبد اَّلل، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهمفقال: »

 يشمل الفريضة والنافلة.  ،«من تصدقت عليهمنقول: قوله: » 

كل حال  قيل  :وعلى  وإن  فهو خير،  دليل  الحديث  يف  كان  خاص    هو  : إن 

نقو  فإننا  التطوع،  الزكابصدقة  دفع  تقرير  يف  فل  الزوج  الزوج:  إلى  ففيه  ة  قير 

وجد   إذا  ألنه  المنع؟  على  الدليل  فأين  الزكاة،  من  به  يستحق  الذي  الوصف 

القرآن وال من السنة،    ،السبب ثبت الحكم، إال بدليل، وليس هناك دليل  ال من 

يه  األصل فيمن ينطبق عل ) قاعدة:    دفع زكاهتا لزوجها، وهذهعلى أن المرأة ال ت

أنه بدليلمست  وصف االستحقاق  إال  إليه  الزكاة  مانعً   ،( حق، وتجزئ  نعلم  ا  وال 

 . (اإال من كان إذا أعطاها له أسقط عن نفسه بذلك واجبً   ،من ذلك 

 زكاة العسل

 (:342فائدة )

 .(2) (إن زكاة العسل زكاة الخارج من األرض)  قال الشيخ عبد اَّلل البسام:

تيميةوق ابن  اإلسالم  شيخ  العس)  :(3) ال  يف  هل  فكان  واختلف:  زكاة؟  ل 

  ،وهو قول األوزاعي   ،فرأى الزهري أن فيه الزكاة،  ف فيه بين أهل المدينةالخال

حنيفة ربيعة  ،وأصحابه   ،وأبي  قول  بن سعيد   ، وهو  العشر  ،ويحيى  وعند    ،وهو 

 . (ال زكاة فيه  :مالك والشافعي وأحمد 

 
 عن أبي سعيد الخدري.  ،(1462)أخرجه البخاري  (1)

 (.2/348المبدع يف شرح المقنع )، و(3/20بن قدامة )، اينظر: المغني( 2)

 (.25/20مجموع الفتاوى )ينظر:  (3)
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هل على    قد سئل:، فابن عثيمين حول زكاة العسلواختلفت أجوبة الشيخ  

ه  العسل وما  مقدارهازكاة؟  وكم  النصاب؟  هذه    ؛ و  النحل  كثر  قد  ألنه 

 . (1) األيام؟

الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة، ألن ذلك لم يرد  )  فأجاب فضيلته بقوله:

  ، أنه حرس أماكن النحل   ،، وإنما ورد عن عمر  عن الرسول  

و العشر،  عليهم  فوأخذ  هذا  العلى  يف  الزكاة  تجب  إن  ال  لكن  خرجها  أعسل، 

وكثرة عسله، أما    ، فهذا خير، وربما يكون ذلك سبًبا لنمو نحله  ؛تطوًعاإلنسان  ا

 . (فهذا ال دليل عليه ؛أهنا الزمة يأثم اإلنسان برتكها 

لبيته:  (2)فضيلته  سئلو يريده  اإلنسان  كان  وإن  زكاة؟  العسل  على    هل 

 مقدار هذه الزكاة؟  فهل يزكي عنه؟ وما  ؛ن للتجارةوالتصدق منه، وإذا كا

أن العسل    المشهور من مذهب اإلمام أحمد  )  جاب فضيلته بقوله:أف

وبدون مؤونة، فهو كالثمار    ،فيه الزكاة، ومقدارها العشر، ألنه يؤخذ بدون كلفة

بد أن    أنه ال   ،التي تسقى بدون مؤونة، ولكن المشهور من مذهب أحمد  

 . (مس. واهلل الموفق، وهو وزن واحد وستين كيلو وخيبلغ نصاًبا

العسل):  (3)فضيلته  ال قو يف  العلماء  ال    ،واختلف  أو  الزكاة  فيه  تجب  هل 

 تجب؟ 

إهنا تجب، واستدلوا على ذلك    ومنهم من قال:  إهنا تجب.  فمنهم من قال: 

 . (والمسألة عندي محل توقف، والعلم عند اهلل ،بقول عمر بن الخطاب  

 
 (.18/87مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )ينظر: ( 1)

 (.18/87ورسائل ابن عثيمين ) مجموع فتاوىينظر:  (2)

 (.18/253بن عثيمين )مجموع فتاوى ورسائل اينظر:  (3)
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 واألعمام واألخوالة ة لإلخوصرف الزكا

 (:343ائدة )ف

الشي اَّللقال  عبد  البسام:خ  لإلخو)    الزكاة  تعطى  أن  يجوز  أنه    ، ة الصحيح 

إذا كانوا من أهلها، ولو كان يرثهم، قال: والجمهور على    ،واألخوال   ، واألعمام

 . ( خالف ذلك

ل  هل تجوز الزكاة من األخ ألخيه المحتاج؟ )عائ:  (1) وسئل الشيخ ابن باز 

للع  : وكذلك  .ولكن دخله ال يكفيه(   ،ويعمل هل   : ذلكم الفقير؟ وكهل تجوز 

 أو أختها؟ ،عمتها  أو  ،تدفع المرأة زكاة مالها ألخيها 

الفقير )  : فأجاب  لألخ  زكاهتما  المرأة  أو  الرجل  دفع  يف  حرج  واألخت   ،ال 

دلة، بل  والعمة الفقيرة، وسائر األقارب الفقراء؛ لعموم األ   ، الفقيرة، والعم الفقير

قة يف المسكين صدقة،  صد ال : »ة؛ لقول النبي  الزكاة فيهم صدقة وصل 

ا أو وإن علوا، واألوالد ذكورً   ،، ما عدا الوالدين( 2)« ويف ذي الرحم صدقة وصلة 

الزكاة  ، اإناثً  إليهم  تدفع  ال  فإهنا  نزلوا،  ينفق   ، وإن  أن  يلزمه  بل  فقراء،  كانوا  ولو 

 .( هم سواه لم يوجد من يقوم باإلنفاق عليعليهم من ماله إذا استطاع ذلك، و

 من أموال الزكاةفع الفقري شراء ما ين

 (:344فائدة )

ق    ال الش    يخ عب    د اَّلل البس    ام يف درس    ه يف الح    رم المك    ي بت    اريخ: 

ا  ،إذا اشرتى بأموال الزكاة حوائج)  ه :15/11/1417  ،أو أجهــزة نافعــة  ،أو بيتــً

حيح إن عندنا ال يجيز ذلك، ولكن الصــ  ثم ُتدفع للفقير، قال: المذهب  ،أو أرزاًقا

 
 (.14/301مجموع فتاوى ابن باز ): ينظر (1)

 عن سلمان بن عامر.  ،(2582والنسائي ) ،(16227أخرجه أحمد يف مسنده ) (2)
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مــن المزكــي، وقصــد  ، إذا لم يكن حيلةً يك، وتربأ به ذمة المزكز ذلجوا  :شاء اهلل

 .(به نفع الفقير، فالراجح جواز ذلك

 نصاب الذهب والفضة

 (:345فائدة )

 ما مقدار نصاب الذهب والفضة؟  سأل شخص الشيخ محمد بن عثيمين:

))  فقال: الذهب:  وج  85نصاب  جراًما،  وثمانون  خمسة  نصاب  رام(، 

 . (سعون جراًمام(، خمسمائة وخمسة وت جرا 595الفضة: )

 زكاة عروض التجارة

 (:346فائدة )

إن بعض العلماء ال يرى أن يف    قال سائل للشيخ محمد بن صالح العثيمين:

 عروض التجارة زكاة؟ 

»)   قال:ف بحديث:  يحتج  ذلك  يقول  الذي  ودابإن  الرجل  عبد  يف  ته ليس 

 بل ضده.  وليس يف هذا دليل له؛، أي: زكاة، قال:  (1)«صدقة

قال: اإلسالم    ثم  تيمية  قال شيخ  أو مخالف  ابن  مبتدع  إنسان  كل   :

 . (وحجة عليه ،يكون دليله ضده ، للجمهور يستدل بحديث أو آية

 والوالدة للوالد دفع الزكاة

 (:347فائدة )

 الزكاة للوالد والوالدة؟  هل يصح أن ُتدفع وسئل الشيخ محمد بن عثيمين:

،  ال يصح دفع الزكا )  ل:فقا لكن لو كان عليهما أو على أحدهما  ة للوال َدْين 

 
 عن أبي هريرة.  ، (982ومسلم ) ،(1463أخرجه البخاري ) (1)
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أما    ،دين عنهما،  دفعه  يلزمه  ال  دينهما  ألن  الدين؛  لتسديد  دفعها  يصح  فحينئذ 

 . ( نفقتهما فتجب عليه

 إسقاط الدين عن املدين وحسبانها من الزكاة

 (:348فائدة )

ن  عن المدين وحسباهنا مهل يجوز إسقاط الدين    عثيمين:ابن  سئل الشيخ  

 الزكاة؟ 

ال يجوز، وهذا قول جمهور الفقهاء، ولست أدري على أي شيء  )   :فأجاب

 . (اعتمدوا

من  :  (1)فضيلته  سئلو ذلك  ويكون  المدين،  عن  الدين  إسقاط  يجوز  هل 

 الزكاة؟ 

قال:   فأجاب:  ں ڱ ڱ ڱ ڱژ  هذا ال يجوز؛ ألن اهلل تعالى 

واألخذ    [،103التوبة:]  ژھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں

 . خوذ منهكون ببذل من المأالبد أن ي 

تؤخذ من   ،أن اَّلل افترض عليهم صدقة  م  ه  م  لِ أع  : »وقال النبي  

بد من أخذ    «، فالتؤخذ من أغنيائهم فتردفقال: »  ،(2)« يف فقرائهم  فترد  ،أغنيائهم

 . ورد، واإلسقاط ال يوجد فيه ذلك 

رج الرديء  خ أ  لتي يف يده، فكأنما ا أسقط الدين عن زكاة العين ا وألن اإلنسان إذ 

عن الطيب، ألن قيمة الدين يف النفس ليست كقيمة العين، فإن العين ملكه ويف يده،  

قد يأيت وقد ال يأيت، فصار الدين دون العين، وإذا كان دوهنا    ، والدين يف ذمة اآلخرين 

 
 (.18/377تاوى ورسائل ابن عثيمين )جموع فينظر: م (1)

 عن ابن عباس. ، (19ومسلم ) ،(1496أخرجه البخاري ) (2)
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قال  وقد  لنقصه،  عنها  زكاة  يخرج  أن  يصح   ۀ ڻ ڻ ڻژ  تعالى:   فال 

 [. 267رة: البق ]   ژۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

عنه سألت  ما  زكاة  :ومثال  ريال  آالف  عشرة  اإلنسان  على  كان  وهو  ،  لو 

الفقير الرجل  إلى  فذهب  ريال،  آالف  عشرة  فقيًرا  رجاًل  قد    ،يطلب  وقال: 

 أسقطت عنك عشرة آالف ريال، وهي زكايت لهذا العام.

ألنه يصح،  هذا ال  الدين وجعله عن  قلنا:  إسقاط  يصح  عين   ال  لما    ،زكاة 

ويتجاوزها جهاًل منه، وقد    ،فيها بعض الناس   ئا، وهذه مسألة يخط إليه آنفً   أشرنا

 . (إسقاط الدين عن زكاة العين بال نزاع ئنه ال يجزإقال شيخ اإلسالم:  

 قضاء دين امليت من الزكاة

 (:349فائدة )

  ل يجوز قضاء دين المدين الميت ه  سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

 من الزكاة؟ 

 . (يجوز ال ) فقال:

قال أبو داود: سمعت أحمد، وسئل: يكفن  )   :(1) وقال ابن قدامة يف المغني

الميت  دين  الزكاة  من  يقضى  وال  ال،  قال:  الزكاة؟  من  يجز   ،الميت  لم  وإنما 

الميت هو  الغارم  الميت؛ ألن  دين  قضاء  إلي  ،دفعها يف  الدفع  يمكن  وإن  وال  ه، 

 لى الغارم.لدفع إلى الغريم ال إ دفعها إلى غريمه صار ا

يقضى من الزكاة دين الحي، وال يقضى منها دين الميت؛ ألن    ا:وقال أيًض  

 . ( ا. قيل: فإنما يعطي أهلهالميت ال يكون غارمً 

 
 (.2/498بن قدامة )، االمغنيينظر: ( 1)
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تيميةقلت:   ابن  اإلسالم  ذلك شيخ  قال  ، وأجاز  الذي    :(1)فقد  الدين  وأما 

أن  فيجوز  الميت:  الزكاة يوىف  على  من  قولي  ،  أحد  إحدى   ،العلماء   يف  وهو 

ع ا قال: لروايتين  تعالى  اهلل  ألن  أحمد؛   ے ے ھ ھ ھژ  ن 

يقل  [،60التوبة:]  ژۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ   : ولم 

الوفاء عنه وأن يملك   ، وللغارمين. فالغارم ال يشرتط تمليكه. وعلى هذا يجوز 

 يف دينه. ولكن الذي عليه الدين ال يعطى ليستو  ، لوارثه ولغيره

 من الزكاة طبع الكتب اإلسالمية

 (: 350فائدة )

الشيخ   اإلسالمية  عثيمين:ابن  سئل  الكتب  طبع  يجوز  من    ،هل  وتوزيعها 

 الزكاة؟ 

 . (ال يجوز) فقال:

 هل للوكيل أن يأخذ من الزكاة؟

 (: 351فائدة )

الشيخ   التي    عثيمين:ابن  سئل  الزكاة  الفقير أن يأخذ من  هل يجوز للوكيل 

ل   على صرفها؟ ُوكِّ

َلهُ ال إذا استأذن ممن وَ ال يجوز؛ إ) فقال:  . (ك 

 أخذ الزكاة لكن الدائن أسقطه

 (: 352فائدة )

على قضاء دينه    إعانتهشخص عليه دين، ثم سأل    عثيمين:ابن  سئل الشيخ  

 وعفى عنه؟  ،من الزكاة، فلما ذهب إلى الدائن ليعطيه أسقط الدين 

 
 (.25/80فتاوى )الجموع ينظر: م (1)
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رفوها على  وال التي أخذها من الناس؛ ليصويعيد األم   ، يجب أن َيُرد  )  فقال:

 . (مستحقيها

 دفع الزكاة للفقري الذي ال يصلي

 (: 353فائدة )

العثيمين: صالح  بن  محمد  الشيخ  للفقير    سئل  الزكاة  تدفع  أن  يجوز  هل 

 الذي ال يصلي، وهو مسلم؟ 

 .(ال يجوز؛ ألنه مرتد ) فقال:

 دفع الزكاة ملن مل حيج الفرض

 (:354فائدة )

الش العثيمين:سئل  بن صالح  الزكاة  هل  يخ محمد  تدفع  أن  لم    يجوز  لمن 

 ليحج منها، لعدم استطاعته نفقة الحج؟  ،يحج الفرض

برتك  )  :فأجاب إثم  عليه  وليس  هذه،  بحاله  الحج  يلزمه  ال  ألنه  يجوز؛  ال 

 . ( الحج

 ذهب آخرون إلى الجواز. و قلت:

اإلسالم   تيميةقال شيخ  لم يحج حجة اإلسال)  :(1) ابن  فقير  ،مومن    ، وهو 

 عن أحمد(. وهو إحدى الروايتين   ،ما يحج به ي أعط

الدائمة اللجنة  فتاو   يف  فقراء  )  :(2)وجاء  إركاب  يف  الزكاة  صرف  يجوز 

تعالى:   قوله  عموم  يف  لدخوله  فيه،  ونفقتهم  اإلسالم،  فريضة  لحج  المسلمين 

 . (من آية مصارف الزكاة،[60التوبة:] ژے ھ ھژ

 
 (. 3/163لمستدرك على مجموع الفتاوى )ينظر: ا (1)

 (10/38فتاوى اللجنة الدائمة )ينظر: ( 2)
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 دفع الزكاة لطالب العلم

 (: 355فائدة )

جوز دفع الزكاة لطالب العلم،  ي  هل  بن صالح العثيمين:سئل الشيخ محمد  

 ولو كان قويًّا وقادًرا على التكسب؟ 

 .( إذا كان متفرًغا لطلب العلم؛ يجوز دفعها له) فقال:

 حكم تارك الزكاة

 (: 356فائدة )

ن  ما حكم تارك الزكاة؟ وهل هناك فرق بين مسئل سماحة الشيخ ابن باز:  

 ا؟ هتاونً  أو  ،أو بخاًل  ، اتركها جحودً 

تركها جحدً ي  فف)  : فأجاب كان  فإن  تفصيل،  الزكاة  تارك  لوجوهباحكم    ، ا 

عليه وجوهبا  شروط  توافر  إجماعً   ،مع  بذلك  زكىكفر  ولو  جاحدً   ،ا،  دام  ا  ما 

بخاًل   لوجوهبا. تركها  إن  تكاس  ،أما  فاسقً اًل،  أو  بذلك  يعترب  ارتكب   ،ا فإنه  قد 

ذلك؛ لقول إن مات على    ،ئة اهلل وهو تحت مشي   ،من كبائر الذنوبكبيرة عظيمة  

 [.48النساء:] ژے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻژ  سبحانه:اهلل

الكريم القرآن  دل  المتواترة   ،وقد  المطهرة  الزكاة    ،والسنة  تارك  أن  على 

يرى سبيله  ثم  ترك زكاهتا،  التي  بأمواله  القيامة  يوم  الجنة   ،يعذب  إلى  وإما    ،إما 

حق  إ يف  الوعيد  وهذا  النار.  جاحدً لى  ليس  لوجوهبمن  اا  قال  يف ا.  سبحانه  هلل 

التوبة:   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍژ سورة 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ژڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ

 [. 35-34التوبة:]
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على ما دل عليه القرآن    ودلت األحاديث الصحيحة عن النبي  

زك ما  ة، كما دلت على تعذيب من لم يلم يزك الذهب والفض  يف حق من  ، الكريم

هبيمة   من  والبقر -األنعامعنده  يوم   ، -والغنم  اإلبل  نفسها  هبا  يعذب  وأنه 

 . (1) القيامة

حكم من ترك زكاة    ،وعروض التجارة  ، وحكم من ترك زكاة العملة الورقية

 وقامت مقامها. ،الذهب والفضة؛ ألهنا حلت محلها 

الزكاة  لوجوب  الجاحدون  حك  ،أما  الكفرةفإن  حكم  ويحشرون    ، مهم 

يف   لقول اهلل    ؛ اآلباد كسائر الكفرة  ر أبدَ فيها مستموعذاهبم    ،إلى النار  معهم

 ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆژ  وأمثالهم يف سورة البقرة: ،  حقهم 

 ٻ ٻ ٻ ٱژ  وقال يف سورة المائدة:،  [167البقرة:]  ژې ې ۉ

ذلك  ،  [37المائدة:]  ژڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ يف  واألدلة 

 الكتاب والسنة.   كثيرة من

 
ؤدي منها »ما من صاحب ذهب وَّل فضة، َّل ي:  قال رسول اهلل    ،أبي هريرة  يشير إلى حديث  (1)

وم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها يف نار جهنم، فيكو  بها جنبه حقها، إَّل إذا كان ي

وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، يف يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، 

سبي النار«فير   إلى  وإما  الجنة،  إلى  إما  فاإل،  له،  اهلل،  رسول  يا  قال:  قيل:  إبلبل؟  َّل    ،»وَّل صاحب 

ما   أوفر  قرقر،  بقاع  لها  بطح  القيامة،  يوم  إذا كان  إَّل  وردها،  يوم  منها حقها، ومن حقها حلبها  يؤدي 

فصياًل  منها  يفقد  َّل  واًح كانت،  بأخفافها  تطؤه  علي  ،دا،  مر  كلما  بأفواهها،  عليه  وتعضه  رد  أوَّلها  ه 

إما إلى الجنة، وإما    ،يلهحتى يقضى بين العباد، فير  سبأخراها، يف يوم كان مقداره خمسين ألف سنة،  

: »وَّل صاحب بقر، وَّل غنم، َّل يؤدي منها حقها، إَّل قيل: يا رسول اهلل، فالبقر والغنم؟ قال«،  إلى النار

 ،ا، ليس فيها عقصاء، وَّل جلحاء، وَّل عضباءمنها شيئً إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، َّل يفقد  

بق كلما    ،رونهاتنطحه  بأظالفها،  مقداره خمسين وتطؤه  كان  يوم  يف  أخراها،  عليه  رد  أوَّلها  عليه  مر 

 (. 987أخرجه مسلم ) .إما إلى الجنة، وإما إلى النار« ،ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فير  سبيله
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 فسوقاية شح الن

 (: 357فائدة )

عثيمينالشيسئل   بن  محمد  تعالى:  (1)خ  قوله  معنى   حئ جئ یژ:  ما 

 ؟ [ 9الحشر:] ژجب يئ ىئ مئ

وهو أن اهلل حكم بالفالح على من وقاه    ، معنى اآلية ظاهر)  :فضيلتهفأجاب  

ب أو طمعها بحيث تمنع ما يج   ،طمعها فيما ليس لها   :أي   ،اهلل تعالى شح نفسه 

على    ، عليها  مداره  الشح  فيما    ؛أمرين ألن  لكإما طمع  من    ، ليس  ليس  فيما  أو 

فمن وقاه اهلل شح نفسه بحيث ال يطمع   ، وإما منع لما يجب عليك بذله  ،حقك

 . فإن هذا من أسباب الفالح ، فيما ال يستحق وال يمنع ما يجب عليه

يع ما يجب  وصار يخرج جم  ، إذا وقي اإلنسان شح نفسه يف الزكاة  : فمثاًل  

فهذا    ، وما يقرب إلى اهلل عز جل  ، لصدقاتهلل تعالى للبذل يف ا ويسره ا  ، عليه منها

 .  وعدم منع ما يجب عليه  ،يف بذل ما يحبه اهلل  ،قد وقي شح نفسه

أو ما    ، أو خيانة  ، من سرقة  ،ومن وقاه اهلل تعالى أخذ أموال الناس بالباطل  

ذلك نفسه  ،أشبه  شح  اهلل  وقاه  النفسفيكو  ،فقد  شح  وقاية  ا   ،ن  يحمي  هلل  بأن 

  فمن وقي    ،أو من منع ما يجب عليه بذله  ،فيما ال يستحق  المرء من الطمع

المفلحين  من  كان  المطلوب   ، ذلك  لحصول  جامعة  كلمة  وزوال   ،والفالح 

 . (المكروه

 زكاة الدَّين

 (: 358فائدة )

الفتاو الشيخ  قال   برنامج  يف  المصلح  اَّلل  عبد  فضا  ،الدكتور  اقرأ: يف    ئية 

 
 (.5/2الدرب ) فتاوى نور علىينظر:  (1)
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ُيزكى) ْين ال  أو   ،ان المدين مليًئا استلمه صاحبه؛ سواء ك إال مرة واحدة؛ إذا    الد 

 . ( أو عشرين سنة ،غير مليء؛ وسواء جلس عنده سنة 

 املال الصاحل للرجل الصاحل

 (: 359فائدة )

الصالح الصالح  :المال  الرجل  يملكه  الذي  عن  ،  حالاًل   هو  الحديث  ويف 

، يقول:  ي اهلل عنهما رض  ، قال: سمعت عمرو بن العاصموسى بن علي، عن أبيه

إلي   اهلل  بعث  ثم »فقال:    ،رسول  وسالحك،  ثيابك  عليك  خذ 

إين أريد أن أبعثك »النظر ثم طأطأه، فقال:    د يف  فأتيته وهو يتوضأ، فصع    «.ائتني

ويغنِّ م  فيسلِّ   ، على جيش المال رغبةً رغك، وأم  ك اَّلل  قال:    ، «صالحة  ب لك من 

من  فقلت أسلمت  ما  اهلل،  رسول  يا  أسل:  ولكني  المال،  يف   بة رغ مت  أجل 

اهلل   رسول  مع  أكون  وأن  نعم »فقال:    ،اإلسالم،  عمرو،    المال    يا 

 .(1) «للرجل الصالح الصالح  

 األوراق املالية

 (: 360فائدة )

 األوراق المالية نقد قائم بذاته. 

 :(2)من قرارات المجمع الفقهي حول العملة الورقية

، سيدنا محمد وآله  م على من ال نبي بعدهحمد هلل وحده، والصالة والسالال

 : أما بعدا. ا كثيرً وسلم تسليمً  ، حبهوص

 
(1  )( مسنده  يف  أحمد  يف  ،(17763أخرجه  )  والبخاري  المفرد  ا  .(299األدب  وابن    ،أللباينوصححه 

 (.3210حبان يف صحيحه )

 (.2/380ينظر: فتاوى إسالمية ) (2)
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فإن مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي قد اطلع على البحث المقدم إليه يف  

المناقشة   وبعد  الشرعية،  الناحية  من  وأحكامها  الورقية،  العملة  موضوع 

 :رر ما يليقوالمداولة بين أعضائه، 

وبناء على أن علة    ،هو الذهب والفضة  لى أن األصل يف النقدأنه بناء ع  :أوًَّل 

 يف أصح األقوال عند فقهاء الشريعة.  ، جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية

كان   وإن  والفضة،  الذهب  على  الفقهاء  عند  تقتصر  ال  الثمنية  أن  وبما 

 معدهنما هو األصل. 

الورقية   العملة  أن  اوبما  مقام  وقامت  ثمنًا،  والفضة يف  قد أصبحت  لذهب 

م األشياء يف هذا العصر، الختفاء التعامل بالذهب والفضة،  و  قَ مل هبا، وهبا تُ التعا

النفوس بتمولها وادخارها  ويحصل الوفاء واإلبراء العام هبا، رغم أن    ،وتطمئن 

هبا، كوسيط   ها ليست يف ذاهتا، وإنما يف أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة قيمتَ 

 ها بالثمنية. ادل، وذلك هو سر مناط  يف التداول والتب

ن التحقيق يف علة جريان الربا يف الذهب والفضة هو مطلق الثمنية،  إ وحيث  

الفقهي   المجمع  مجلس  فإن  كله،  لذلك  الورقية،  العملة  يف  متحققة  وهي 

نقد   الورقية  العملة  أن  قرر  النقدين   اإلسالمي،  له حكم  بذاته،  الذهب   قائم  من 

، كما يجري ًئا، فضاًل ونس هعليها بنوعية فيها، ويجري الربا  والفضة، فتجب الزكا

ا  ذلك يف النقدين من الذهب والفضة تماًما، باعتبار الثمنية يف العملة الورقية قياًس 

التي   االلتزامات  كل  يف  النقود  أحكام  الورقية  العملة  تأخذ  وبذلك  عليهما، 

 تفرضها الشريعة فيها. 

  ، النقدية يف الذهب والفضة  يامكق   ،ًدا قائًما بذاتهيعترب الورق النقدي نق  :انًياث

بتعدد  تتعدد  مختلفة،  أجناًسا  النقدي  الورق  يعترب  كما  األثمان،  من  وغيرهما 
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أن الورق النقدي السعودي جنس،    ىجهات االصدار يف البلدان المختلفة، بمعن 

  عملة ورقية جنس مستقل بذاته،   وأن الورق النقدي األمريكي جنس، وهكذا كل

كما يجري الربا بنوعيه يف النقدين    ،ونسًيا  با بنوعيه فضاًل وبذلك يجري فيها الر

 ويف غيرها من األثمان.  ،الذهب والفضة 

 : وهذا كله يقتضي ما يلي

أو بغيره من األجناس النقدية    ،ال يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض  ( أ)

غير  ،األخرى أو  فضة  أو  ذهب  يجوز  من  فال  مطلًقا،  نسيئة  ريال  هما،  بيع  مثاًل 

 بعملة أخرى متفاضاًل نسيئة بدون تقابض.  سعودي

ببعض   ( ب) بعضه  الورقية  العملة  من  الواحد  الجنس  بيع  يجوز  ال 

رياالت    سواء  ؛ متفاضاًل  عشرة  بيع  مثاًل  يجوز  فال  بيد،  يًدا  أو  نسيئة  ذلك  كان 

 نسيئة أو يًدا بيد.  عشر ريااًل سعودية ورًقا،   سعودية ورًقا، بأحد

بيع ( ت) جن   يجوز  غير  من  ببعض  ذبعضة  كان  إذا  مطلًقا،  بيد،  سه  يًدا  لك 

بيع أو أقل   فيجوز  بريال سعودي ورًقا كان أو فضة،  اللبنانية،  أو  السورية  الليرة 

ذلك  بثالث  أو   ،من  األمريكي  الدوالر  وبيع  من    ،رياالت سعودية   ة أكثر،  أقل  أو 

 , ا بيدكان ذلك يدً  إذا  ،أو أكثر ،ذلك

رياالت سعودية    لفضة، بثالثة بيع الريال السعودي ا  :ومثل ذلك يف الجواز 

بيد  ،ورق، أو أقل من ذلك  يًدا  بغير جنسه،    ألن ذلك يعترب بيع جنس   ؛أو أكثر، 

 وال أثر لمجرد االشرتاك يف االسم مع االختالف يف الحقيقة. 

النقدية   :ثالًثا األوراق  زكاة  أد  ،وجوب  قيمتها  بلغت  من  إذا  النصابين  نى 

العروض المعدة  ع غيرها من األثمان وو كانت تكمل النصاب مأ  ذهب أو فضة،

 للتجارة. 
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 جواز جعل األوراق النقدية رأس مال يف بيع السلم، والشركات.  :رابًعا

وعلى آله وصحبه    ،واهلل أعلم، وباهلل التوفيق، وصلى اهلل على سيدنا محمد

 وسلم. 

 ملاليةجيب التفقه يف املعامالت ا

 (: 361فائدة )

 بى. أأكل الربا شاء أم ت المالية  امال للمعلسوق من غير فقه من دخل ا 

جاء   الرزاق  وقد  عبد  مصنف  أن  يف  أبيه،  عن  طاوس،  ابن  عن  معمر،  عن 

  ،ال يحسنون يذبحونو  ،ال فقه لهم   ،اا كانوا يف السوق، وكان إسالمهم حديثً قومً 

 .(1) وأمر بإخراجهمقال: فأخرجهم عمر بن الخطاب من السوق، 

 ***** 

 

 
 (.4/482) أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه (1)
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 دًسا: قبسات من:سا

 صيام واالعتكاف ب الأبوا

 تعريف الصيام

 (: 362فائدة )

ه ، 1/9/1418بدأ الشيخ عبد اَّلل البسام بدرسه يف الحرم المكي بتاريخ:  

فقال: الصيام،  ف  وعرا الصيام،  بكتاب  اللغة:)  وبدأ  يف  مطلًقا،    الصيام  اإلمساك 

الكالم عن  عيكص  ،فاإلمساك  ولدت  حين  تم  الذي  مريم  وكذلك (1) سىيام   ،

 ركة، كقول الشاعر: عن الح اإلمساك

ائمة   ي     ٌل ص     ياٌم وخي     ٌل غي     ر  ص        خ 

 
 
 

ت  الع ج   اِج   ك  تأ خ   ر   ت ح     عل    
(2)

ا م      الل ج 

 

 

 

  فهو إمساك عن أشياء مخصوصة، يف زمن مخصوص   أما الصيام يف الشرع:

 . بقصد العبادة(

 فوائد تتعلق بالصيام

 (363)فائدة 

  ، باإلمساك  لتعبد هلل  ا  هو  تعريف الصيام:)  :(3)قال الشيخ ابن عثيمين

 وهي المفطرات.  ،عن أشياء مخصوصة  ،من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

النبي   فصام  الهجرة،  من  الثانية  السنة  يف  رمضان   فرض صيام 

ء تسع رمضانات باإلجماع، وكان أول ما فرض الصيام أن اإلنسان مخير: إن شا 

 

 [. 26مريم:] ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژيشير إلى قوله تعالى:  (1)

 (. 1/201العين ): ينظر حركته يف فيها.  ،قال الخليل: علكت الدابة اللجام علًكا  تعلك:  (2)

 (.20/118جموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )مينظر: ( 3)
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لقوله   افتدى،   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ  تعالى: صام، وإن شاء 

 ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 [.184-183البقرة:] ژڳ گ گ گگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ

التخيير يف بداية األمر  ڑ ژ ژ ڈ ڈژ  قوله تعالى:  : والشاهد على 

 . ژڳ گ گ گگ ک ک ک ڑک

التخيير: لى النفس، لكونه  أنه لما كان الصيام قد يشق ع  والحكمة يف ذلك 

صاريتضم المحبوبات،  ترك  الصيام   ن  بين  مخيرين  األمر  أول  فيه  الناس 

 . واإلطعام، وهذا من حكمة اهلل 

يف اآلية التي تلت آية التخيير، وهي    ،ثم وجب الصيام فيما بعد هذا التخيير 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ  قوله تعالى:

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ

 [. 185البقرة:] ژې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 شروط وجوب الصيام: 

 هي:  ، إال على من جمع أوصاًفا ستة ال يجب أداءً 

وضده الكفر، فال يجب الصيام على الكافر، ولو صام فإنه ال    اإلسالم: -1

القول ومعنى  منه،  الكافر  : يصح  على  الصيام  وجوب  أنن  ،بعدم  نلزمه هو  ال  ا 

كفره،   بعدبالصوم حال  بقضائه  نلزمه  اآلخ  وال  يف  أما  على  إسالمه،  فيعذب  رة 

 وعلى جميع العبادات، حتى األكل والشرب واللباس.  ، تركه الصيام
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قال    البلوغ: -2 فقد  يطيقه  كان  إن  ولكن  الصوم،  عليه  يجب  ال  فالصغير 

 أهل العلم: إن وليه يأمره ليعتاد. 

 وهي: ،أمور ثالثةويحصل البلوغ بواحد من 

 رة سنة. تمام خمس عش -أ

 . إنزال المني  -ب

 إنبات العانة.  -ت

وهو الحيض،   ،وهذه الثالثة تكون يف الذكر واألنثى، وتزيد األنثى بأمر رابع 

 فإذا حاضت فقد بلغت، ولو لم يكن لها إال عشر سنوات. 

 ففاقد العقل ال صوم عليه، وليس عليه إطعام.  العقل: -3

العج  القدرة: -4 القدرة  العجز  وضد  أن  العلماء  ذكر  وقد  الصيام  ز،  عن 

 قسمين: ينقسم إلى 

مسكين،   -أ يوم  كل  عن  اإلطعام  عليه  فهذا  زواله،  يرجى  ال  مستمر  عجز 

 مثل الكبير الذي ال يستطيع الصوم. 

يلزمه   -ب ولكن  أداء،  الصوم  يلزمه  ال  فهذا  زواله،  يرجى  عارض  عجز 

 ے ے ھ ھ ھژ  لقوله تعالى:  ،الصوم قضاء، كالمريض مرًضا طارًئا

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ژې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 [. 185البقرة:]

مقيًما: -5 يكون  يصوم،    أن  أن  يلزمه  ال  فالمسافر  المسافر،  المقيم  وضد 

 للدليل السابق. 
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الموانع: -6 وهذا الشرط يختص باإلناث، والذي يمنع الصوم    الخلو من 

ا عليهما  يجب  ال  والنفساء  فالحائض  والنفاس،  الحيض  يصح    ، لصومهو  وال 

 . منهما

أ  للفطوهناك  مبيحة  أخرى  المرسباب  كفطر  هذه:  غير  خوًفا  ر  الحامل  أة 

على حملها، والمرضع خوًفا على رضيعها، ومن أفطر إلنقاذ معصوم من الهلكة  

 وما أشبه ذلك. ،حتى ينقذه

 : مفطرات الصوم )مفسدات الصوم(

 الجماع. -3 الشرب. -2 األكل. -1

تعالى قوله   ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤژ  :ودليلها 

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ

 [. 187البقرة:] ژڳ ڳ ڳ ڳ

عمًدا: -4 هريرة    :أي  التقيؤ  أبي  لحديث  عمًدا؛  بطنه  يف  ما  يقذف  أن 

    النبي قال  عن  ومن أنه  عليه،  قضاء  فال  القيء  ذرعه  »من   :

 .(1) فليق « استقاء عمًدا

النبي    الحجامة: -5 لقول  الدم،  ظهر  الحاجم  :  إذا  »أفطر 

 .(2) م«والمحجو 

 
 (، عن أبي هريرة. وصحح إسناده األرناؤوط.1676اخرجه ابن ماجه ) (1)

هريرة، وصحح األرناؤوط عن أبي (،  1679ابن ماجه )أخرجه و عن ثوبان. (2367أخرجه أبو داود ) (2)

باب الحجامة والقيء للصائم،   معلًقا يف(  3/33)رده البخاري  رواية أبي داود، ورواية ابن ماجه، وأو

 . الحسنعن 
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والشرب: -6 األكل  بمعنى  كان  المريض  ما  هبا  يحقن  التي  الحقن    ، مثل 

 ويستغنى هبا عن األكل والشرب. 

بشهوة -7 المني  منه.  ،إنزال  فعل  بغير  يكون  أن  يفطر،    إال  فال  المذي  أما 

يح وال  الغسل،  يوجب  ال  ولهذا  المني،  دون  المذي  على  ألن  يحرم  ما  به  رم 

 الجنب. 

والنفاس:خرو -8 الحي   دم  من    ج  خرج  فمتى  بالمرأة،  خاص  وهذا 

المرأة حيض أو نفاس يف أثناء الصوم فسد صومها، ولكن البد من الخروج، أما  

 إذا أحست به ولم يخرج إال بعد الغروب فإن صومها صحيح. 

ا أليس إذ: »والدليل على أن الحيض والنفاس مفطر قول النبي   

 .(1) «حاضت لم تصل ولم تصم

ب و تكون  التي  المرءالمفطرات  األولى  ، اختيار  السبعة  هبا    ، وهي  يفطر  ال 

 هي:   ،اإلنسان إال بشروط ثالثة 

 أن يكون عالًما، وضد العالم الجاهل.  الشرط األول:

 فإذا أكل اإلنسان وهو جاهل فإنه ال قضاء عليه، والجهل نوعان: 

اإل -أ يتقيأ  أن  مثل  بالحكم:  متعمًداجهل  ال  ،نسان  أ   لكن  القيء  يدري  ن 

نه جاهل، والدليل على أن الجاهل بالحكم  فهذا ال قضاء عليه ألمفسد للصوم،  

يفطر الصحيحين  :ال  ثبت يف  بن حاتم    ،ما  أنه جعل    ،من حديث عدي 

الحبالن   هما  والعقاالن  أبيض،  والثاين  أسود،  أحدهما  عقالين  وسادته  تحت 

اإلبل، هبما  تعقل  تبين  اللذان  فلما  إليهما،  ينظر  األسود   فجعل  من  األبيض  ،  له 

 
 عن أبي سعيد الخدري.  ،(304أخرجه البخاري ) (1)
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فقال    ، أخربه بذلك  رب، فلما غدا إلى النبي  أمسك عن األكل والش

النبي   »له  واألسود، :  األبي   الخيط  وسع  أن  لعري   وسادك  إن 

الليل النهار وسواد  النبي  ،  (1)«إنما ذلك بياض  بالقضاء،    ولم يأمره 

 ية الكريمة. ألنه كان جاهاًل بمعنى اآل

بالوقت: مثل  -ب يأكل اإلنسان يظن  جهل  ف   أن  الفجر لم يطلع،  يتبين  أن 

أنه قد طلع، فهذا ال قضاء عليه، ومثل أن يفطر يف آخر النهار يظن أن الشمس قد  

والدليل   ،غربت عليه،  قضاء  ال  أيًضا  وهذا  تغرب،  لم  أهنا  يتبين  رواه   :ثم  ما 

بنت أبي بكر   يوم غيم على عهد  »قالت:    البخاري عن أسماء  أفطرنا يف 

 .(2) «س ثم طلعت الشم  ،لنبي  ا

الدَّللة من هذا القضاء واجًبا، ولو كان    :ووجه  لو كان الصوم فاسًدا لكان 

النبي   بذلك  ألمرهم  واجًبا  إلينا،  القضاء  لنقل  بذلك  أمرهم  ولو   ،

الرسول   أن  علم  ينقل  لم  فلما  الشريعة،  حفظ  من  ذلك  لم    ألن 

ولم به،  الصوم  يأمرهم  أن  علم  به  يأمرهم  لم  يفا  قضاء  فال  فاسد،  هذه  غير   

ب على اإلنسان متى علم أن يمسك عن األكل والشرب، حتى  الحال، ولكن يج

 لو كانت اللقمة يف فمه وجب عليه لفظها. 

الثاين: عليه  الشرط  قضاء  فال  ناسًيا  كان  فإن  ذاكًرا،  يكون  وصومه    ، أن 

النبي   لقول  »صحيح،  نسي وهو ص:  أو شربمن  فأكل  فليتم    ، ائم 

وس   صومه، اَّلل  أطعمه  ومن    .(3) «قاهفإنما  الكف،  عليه  وجب  ذكر  متى  ولكن 

 
 (. 1090ومسلم ) ،(4509أخرجه البخاري ) (1)

 عن أسماء بنت أبي بكر. ،(1959أخرجه البخاري )( 2)

 عن أبي هريرة. ،(1155أخرجه مسلم ) (3)
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ولقول    ،رأى الصائم يأكل أو يشرب فليذكره، ألنه من التعاون على الرب والتقوى

 حين نسي يف صالته. ، (1) «فإذا نسيت فذكروين: »النبي 

كره  أن يُ   :مختار لذلك، مثلأن يكون مختاًرا، فإن كان غير    الشرط الثالث:

ن الماء إلى جوفه، فإنه ال  ن يتمضمض فينزل شيء مى األكل والشرب، أو أ عل

ذلك ومثل  عليه،  الجماع   :قضاء  على  صائمة  وهي  امرأته  أكره  الرجل  أن  لو 

مدافعته  تستطيع  ال  وهي  بغير   ،فجامعها،  مكرهة  ألهنا  عليها،  قضاء  ال  فإنه 

 اختيارها. 

هامة: من  قاعدة  أن  كل  فله  الفطر  يبيح  لعذر  إلى    أفطر  فطره  على  يستمر 

 .( وال حرج عليه، ولو كان ذلك يف هنار رمضان ،الليل

 تبييت النية للصائم

 (:364فائدة )

ولم يستيقظ    ،شخص يف شهر رمضان نام عصًرا  سئل الشيخ عبد اَّلل البسام:

يامه، مع إال بعد طلوع الفجر، ففاته اإلفطار والسحور، ثم أمسك، فهل يصح ص

 ؟ ت النية أنه لم يبيِّ 

عند)   :فقال   ال المذهب  وعند  لم    :جمهورنا  الذي  اليوم  صيام  يقضي  أنه 

نية له  المحققين:  ،     (2)ابن تيمية  قال شيخ اإلسالم    قال:و  .يبيت  وبعض 

إن النية من أول الشهر كافية؛ ألنه كان منذ أن أهل  شهر رمضان كسائر المسلمين  

 . ( يه قضاءه، لذلك فصيامه صحيح، وليس علقد نوى صيام الشهر كل

 
 ود. عن ابن مسع   ،(572ومسلم ) ،(401أخرجه البخاري ) (1)

 (.2/469ينظر: الفتاوى الكربى ) (2)
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 ف املطالعيام باختالاختالف الص

 (: 365فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  حنيفة)  قال  أبي  اإلمام  يوجبون  ،  (2) وأحمد،  (1) إن 

على جميع المسلمين يف كل األقطار، أما    -هالل رمضان-الصيام برؤية الهالل  

ل قطر لصيام باختالف المطالع، وأن كفيرون اختالف ا ،  (4) ومالك،  (3) الشافعي

 برؤيته.  له مطلعه ويصام

يريان أنه إذا رؤي هالل رمضان    ، وأبو حنيفة  ،إن اإلمام أحمد  وقال أيًضا:

اختالف  يرون  والجمهور  والشافعي  المسلمين،  جميع  على  الصيام  وجب 

المطالع. باختالف  لكل   الصيام  يكون  الصيام  أن  أخيًرا:  العلماء  أفتى  وقد 

 (. ومة حسب رؤيتها يف بلدهاحك

 ألسنان للصائمتعمال السواك وفرشة ااس

 (: 366فائدة )

اَّلل البس    ام يف درس    ه يف الح    رم المك    ي بت    اريخ:  ق    ال الش    يخ عب    د

ش أسنانه، ثم دخل حلقه مع الريق )  ه :3/2/1418 إن اإلنسان إذا استاك أو فر 

م، وكذلك لــو بلــع واإلنسان صائم؛ فإن ذلك ال يفطر الصائ  ،طعم شيء من ذلك

كــل هــذه الحاجــات ومــا   أو بلــع النخامــة، قــال:ا خارًجا من أســنانه،  مع الريق دمً 

 .(شاكلها ال تفطر الصائم

 
يِّ ) ،ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1)

ْلب   (.1/321وحاشية الشِّ

 (. 2/303ع )( وكشاف القناع عن متن اإلقنا 3/107بن قدامة )، اينظر: المغني (2)

 (.6/247ينظر: كفاية النبيه يف شرح التنبيه )( 3)

 (.1/335المدينة )ينظر: الكايف يف فقه أهل  (4)
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 صام ثم سافر فأدركه العيد

 (: 367فائدة )

َر له أن يسافر إلى بلد آخر    ، إذا صام يف بلد)  قال الشيخ عبد اَّلل البسام:  ثم ُقدِّ

أ العيد؛ فإن عليه  فيه  إذا لم  أدركه  ُيَعيَِّد معهم، ثم  قد أتم تسعة وعشرن  ين  يكن 

 .( عليه أن يكمل تسعة وعشرين يوًما  يوًما صائًما؛ فإن

 النهي عن صوم يوم السبت

 (: 368فائدة )

باز: بن  العزيز  الشيخ عبد  النهي عن صوم يوم  )  قال  الوارد يف  إن الحديث 

عنه   يصح  وال  ضعيف،  حديث  هو  أن  السبت،  رغب  من  فعلى   ،

 . (وال حرج أو فرًضا فله ذلك  ،يصوم نفاًل 

العال محمد  وكتب  بحثً مة  عثيمين  السبتبن  يوم  صيام  حول  حيث    ،ا 

إَّل فيما افترض عليكم، فإن لم    ،َّل تصوموا يوم السبتبحث حديث: »  :(1)قال 

 .(2)«فليمضغه ؛أو لحاء شجرة ،يجد أحدكم إَّل عود عنب 

هو    وقال أبو داود:  ب الحديث.قال أبو داود يف السنن: قال مالك: هذا كذ)

قال   وأبى أن يحدثني به.  ،كان يحيى بن سعيد يتقيه  حمد:وقال اإلمام أ  منسوخ.

أن األحاديث كلها    ،األثرم: وحجة أبي عبد اهلل يف الرخصة يف صوم يوم السبت 

بشر بن  اهلل  عبد  لحديث  صومه  ،مخالفة  عن  النهي  حديث  إلى    : منها  ،يشير 

سلمة   أم  ُس   حديث  النبي    :أي  :ئلتحين  كان  أكثر    األيام 

 
 (.20/57ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ) (1)

(2  )( داود  أبو  )  ،(2421أخرجه  ماجه  )  ،(1726وابن  )،  (744والرتمذي  مسنده  يف   . (27075وأحمد 

 حسن. وقال الرتمذي: حديث 
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  ،وذكر أحاديث أخرى تدل على جوازه    .(1) دالت: السبت واألح صياًما لها؟ فق

األخذ   عن  توقف  أنه  اهلل  عبد  أبي  كالم  من  فهم  األثرم  فهذا  قال:  أن  إلى 

بن   يحيى  الحديث  علل  يف  اإلمام  أن  وذكر  صومه،  يف  رخص  وأنه  بالحديث، 

إلى أن قال: وعلى    ،ثن يحدثه به، فهذا تضعيف للحديسعيد كان يتقيه، وأبى أ

ا غير محفوظ، وإما منسوًخا.  ، هذا فيكون الحديث وأكثر    قال أبو داود:    إما شاذًّ

الكراهة عدم  على  العلم  المستقيم    . (أهل  الصراط  اقتضاء  من  القوسين  بين  ما 

 .(2)لشيخ اإلسالم ابن تيمية  

 وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال:

األولى: فرض  الحال  يف  يكون  قضا  أن  أو  أداء،  وكصيام    ،ءكرمضان 

به  بأس  فهذا ال  ذلك،  ونحو  التمتع،  وبدل هدي  بذلك   ،الكفارة،  لم يخصه  ما 

 معتقًدا أن له مزية. 

الثانية: الجمعة  الحال  يوم  قبله  يصوم  النبي    ،أن  ألن  به؛  بأس  فال 

    :الجمعة يوم  وقد صامت  المؤمنين  أمهات  أصمت  »قال إلحدى 

قال:    ،« أمس؟ ال،  غًدا؟«»قالت:  القال   ،أتصومين  »ت:  قال:  .  (3) «فأفطري، 

 « يدل على جواز صومه مع الجمعة. أتصومين غًدا؟فقوله: »

الثالثة: مشروعة   الحال  أيام  صيام  يصادف  البيض   ،أن  عرفة،    ،كأيام  ويوم 

أيام من شوال لمن صام رمضان، وتسع ذي الحجة    فال  ؛ويوم عاشوراء، وستة 

 صومها.  يام التي يشرعبل ألنه من األ  ؛السبت بأس، ألنه لم يصمه ألنه يوم 

 
 (.3616وابن حبان ) ،(2167وابن خزيمة ) ،(616أخرجه الطرباين يف الكبير ) (1)

 (.2/71: اقتضاء الصراط المستقيم )ينظر( 2)

 (.1986أخرجه البخاري )( 3)
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الرابعة: عادة  الحال  يصادف  يوًما  ،أن  ويفطر  يوًما  يصوم  من    ، كعادة 

السبت يوم  صومه  يوم  النبي    ،فيصادف  قال  كما  به،  بأس  يف   فال 

  ، ال هني إال من كان له عادة أن يصوم ف  ،صيام يوم أو يومين هنى عنه قبل رمضان 

 وهذا مثله. 

الخ ت  امسة:الحال  بصوم  بالصأن يخصه  فيفرده  النهي  طوع  فهذا محل  وم، 

عنه. النهي  يف  الحديث  صح  العثيمين   إن  الصالح  محمد  يف   كتبه 

 . (ـه17/1/1418

 حكم إمتام الصوم ملن رجع من سفره

 (: 369فائدة )

الشيخ محمد بن صالح   بت  ،عثيمينالقال  الدرب  نور على  برنامج  اريخ: يف 

الرا)  ه :10/12/1420 العلماء:إن  أقوال  من  رجع    جح  إذا  المسافر  من  أن 

وهو مفطر بسبب السفر ورخصته؛ فإنه ال يجب عليه اإلمساك    ،سفره إلى بالده

 . ( لباقي هناره الذي قدم فيه

 وهذا خالف الذي عليه الفتوى يف بالدنا.  قلت:

 اإلطعام يف رمضان ألهل األعذار

 (: 370فائدة )

إن عبد  )  مجد:ة القنا  علىهو عالم ليبي  و  ،الشيخ عبد اللطيف المهلهل  قال 

وال    ، يرى أن المرضع وأمثالها تطعم عن كل يوم مسكينًا  اهلل بن عباس  

،  [ 184]البقرة:  ژڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇژتقضي، وقال: إن آية:  

 .( غير منسوخة، وأهنا تشمل الكبير وأصحاب األعذار
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 صيام الست من شوال

 (: 371فائدة )

مضان، مثل ما يلزم أيام يجب قضاؤها من ر صيام الست من شوال لمن عليه  

مرأة التي تأتيها العادة يف رمضان أو المرأة النفساء، أو ما يجب على المسافرين، ال 

 وغيرهم من أصحاب األعذار، فصيام الست لهؤالء فيه قوالن للعلماء:

 ثم يصوم الست.  ،يجب قضاء الواجب أواًل  القول األول:

 موسع. ؛ ألن القضاء وقته يصوم الست أواًل  القول الثاين:

بن    قلت: اهلل  الشيخ عبد  القولين  متعادالن، وقد حكى  أو  قويان  والقوالن 

 . عبد الرحمن البسام

 تقبيل الصائم زوجته

 (: 372فائدة )

تاريخ:   يف  الثاين  البرنامج  يف  سالم  بن  محمد  بن  عطية  الشيخ  ذكر 

و صائم، وأما  لمسن مرخص له بتقبيل زوجته وه الشيخ ا )إن    ه :13/6/1408

يف حين أن    ،أن الشيخ ال تثيره القبلة :  ذكر السبب ال رخصة له يف ذلك، والشاب ف 

 . (الشاب قد تثيره القبلة

كان ، أهنا قالت: » فقد أخرج مسلم يف صحيحه، عن عائشة    قلت:

اَّلل   أملككم    رسول  ولكنه  صائم،  وهو  ويباشر  صائم،  وهو  يقبل 

هو يقبل و   ن رسول اَّلل  كاقالت: »   ، وعن حفصة  (1) «بهإلر

 . (2)«صائم

 
 (. 1106أخرجه مسلم ) (1)

 (. 1107أخر جه مسلم )( 2)
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رمضان   هنار  يف  للصائم  القبلة  بأن  لنا  يظهر  وغيرها  األحاديث  هذه  فمن 

أو علم من نفسه عدم الوقوع يف المحظور، وهذا يف   ،لمن غلب على ظنه  ،جائزة

ًبا تضعف عنده الغالب يتحقق من الرجل الكبير يف السن؛ ألن الكبير يف السن غال

 الشهوة. 

من  ظنه   أما  على  علم  ،غلب  نفس  أو  الشهوةمن  قوة  نفسه    ؛ه  على  فيخاف 

المحظور يف  »  ، الوقوع  باب:  من  القبلة  باجتناب  فقدفعليه  الشبهات  اتقى    فمن 

، وهذا يف الغالب يتحقق من الشاب؛ ألن الشاب تغلب (1)«استبرأ لدينه وعرضه

 (. تعاد عن ذلك، واهلل أعلمعليه قوه الشهوة؛ فاألولى له االب

 ع أثناء الصيامتفكري باملرأة واجلماال

 (: 373فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  بالمرأة  )  قال  الصيام  أثناء  الشخص  تفكير  إن 

هذا   يقضي  أن  وعليه  كفارة،  عليه  وليس  آثًما،  فيكون  أنزل،  ثم  عامًدا  والجماع 

 . (اليوم

 من أحكام االعتكاف

 ( 374فائدة )

ال بازسئل  ابن  العزيز  عبد  للرجلم:  (2) شيخ  االعتكاف  حكم  والمرأة،    ا 

يشرتط   ومتى  وهل  معتكفه،  يدخل  ومتى  المعتكف،  يشتغل  وبماذا  الصيام،  له 

 يخرج منه؟. 

 
 بشير.(، عن النعمان بن 1599(، ومسلم )52جزء من حديث أخرجه البخاري )( 1)

 (.15/443مجموع فتاوى ابن باز )ينظر: ( 2)
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النبي  )  فأجاب:  االعتكاف سنة للرجال والنساء؛ لما ثبت عن 

أخيرً  واستقر  يف رمضان،  يعتكف  كان  األواخرأنه  العشر  يف  اعتكافه  وكان  (1) ا   ،

 .  (2)ثم اعتكفن من بعده  يعتكف بعض نسائه معه،  

ومحل االعتكاف المساجد التي تقام فيها صالة الجماعة، وإذا كان يتخلل 

 اعتكافه جمعة فاألفضل أن يكون اعتكافه يف المسجد الجامع إذا تيسر ذلك. 

  ، محدود يف أصح أقوال أهل العلم، وال يشرتط له الصوم  وليس لوقته حدٌّ 

 ن مع الصوم أفضل.  ولك

ويخرج بعد مضي المدة    ،نوي االعتكافأن يدخل معتكفه حين يوالسنة له  

وال    ، التي نواها، وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ ألن االعتكاف سنة

 ا.  يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذورً 

تأسيً  رمضان؛  من  األواخر  العشر  يف  االعتكاف  بالنبي  ويستحب  ا 

 . 

اعتكفها دخول معتكفه بعد  ويستحب   اليوم  لمن  الفجر من  الحادي صالة 

 . داء بالنبي  والعشرين؛ اقت

العشر  انتهت  ا  إال أن يكون منذورً   ،وإن قطعه فال حرج عليه  ،ويخرج متى 

 كما تقدم.  

مكانً  يتخذ  أن  معينً واألفضل  المسجدا  يف  ذلك،    ، ا  تيسر  إذا  فيه  يسرتيح 

 
عب  (1) قال:  لحديث  عمر  بن  اهلل  رسولد  رمضان«.   اَّلل    »كان  من  األواخر  العشر   يعتكف 

 (.1171ومسلم ) ،(2025أخرجه البخاري )

، »كان يعتكف العشر األواخر من رمضان، حتى توفاه اَّلل    لحديث عائشة، أن النبي    (2)
 (.1172ومسلم ) ،(2126أخرجه البخاري ) .ه من بعده«ثم اعتكف أزواج
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دعاء والصالة وقراءة القرآن واالستغفار والويشرع للمعتكف أن يكثر من الذكر  

 أوقات النهي. يف غير  

معه   يتحدث  وأن  أصحابه،  بعض  يزوره  أن  حرج  النبي    ،وال  كان  كما 

  .يزوره بعض نسائه، ويتحدثن معه 

مرة صفية    معها    وزارته  قام  قامت  فلما  رمضان،  معتكف يف  وهو 

 ، فدل على أنه ال حرج يف ذلك.  (1) إلى باب المسجد

منه   العمل  كم   وهذا  على  سيرت يدل  وحسن  تواضعه،  مع  ال  ه 

 . (ربه أفضل الصالة والتسليمأزواجه عليه من 

 ***** 

 
 . (2175ومسلم ) ،(3281البخاري )أخرجه  (1)
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 سابًعا: قبسات من:

 والزيارة أبواب الحج والعمرة 

 من اعتمر يف أشهر احلج وال يريد احلج

 (: 375فائدة )

عزم على    ثم لما جاء الحج  ،  وهو ال يريد الحج   ، يف أشهر الحجمن اعتمر  

 وال يلزمه هدي. فهو غير متمتع  ،الحج 

 بس احملرم املخيطال يلقول: 

 (: 376فائدة )

، ويبدو أنه أخذ  إبراهيم النخعي هو    ، المخيطالمحرم  أول من قال: ال يلبس  

من حديث عمر    ذلك  اهلل    ،ابن  رسول  يلبس    أن  ما  سئل: 

َّل السراويالت، وَّل  َّل يلبس القميص، وَّل العمائم، و»المحرم من الثياب؟ قال:  

أحد  البرانس،   إَّل  الخفاف،  النعلينوَّل  يجد  الخفين  ،َّل  وليقطعهما    ،فليلبس 

 .(1) «أسفل من الكعبين، وَّل تلبسوا شيًئا من الثياب مسه الزعفران وَّل الورس

َّل  ) فقالوا:  ، هذا الحديث عرب عنه بعض العلماء) :(2) قال الشيخ ابن عثيمين

هيم النخعي على ما  قيل: إن أول من نطق هبذا إبراوقد    ،ط(يلبس المحرم المخي

ن التابعين، فهذه الكلمة ليست معروفة عند الصحابة،  ن، وإبراهيم النخعي م أظ

 : ، وهذا التعبير يف الواقع(َّل يلبس المخيط ) لكن ذكرت أخيًرا فقيل: 

كما لو لبس رداء   ، أنه ال يؤخذ على عمومه، فإن من المخيط ما يلبس  : أوًَّل 

 
 (. 1177ومسلم ) ،(134أخرجه البخاري ) (1)

 (.3/372فتح ذي الجالل واإلكرام )ينظر:  (2)
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مكونً مرقًعا رداء  أي:  قط   ا ؛  أربع  وكذلك    ؛ عمن  مخيط،  فهو   ؛ امرقعً   اإزارً فهذا 

 .وإزاًرا مرقًعا مع أن فيه خياطة  ،مخيط، ومع ذلك فإنه يجوز أن يلبس رداء مرقًعا 

نقول: كلمة مخيط توهم أن كل ما فيه الخياطة فهو حرام، ولهذا يسأل   :ثانًيا

يها  وهي ف  ، كيف نلبس نعاًل مخروزةويقول:    ،العوام كثيًرا عن النعال المخروزة

 . خياطة؟ 

ب  ويريده العلماء غير الذي تفهمونه أنتم، هم يريدون الث ذا الذي  فنقول: ه 

البدن على  منسوج   ؛المفصل  أو  مخيط  الخياطة؛    ،سواء  فيه  ما  يريدون  وال 

والمنطقة    ،وأباحوا الشيء الذي يحمل فيه النفقة   ،النعال  ولذلك أباحوا  

 . ةيعني: فيها خياط  ،أهنا مخيطة مع ،وما أشبهها 

اإلنس أن  لو  ذكولهذا  على  أتى  إذا  محظورات  ان  من  المحظور  هذا  ر 

ما  ب ؛ ألن كونه يعرب  له   وأبين وأسلم  ،به السنة لكان أولى  تذكر ما جاء  ،اإلحرام

السنة   به  حجة    ال فجاءت  لديه  أن  بلبس  اهلل    منشك  يعرب  كونه  لكن   ،

ما   للناس خالف  الموهم  يكونف  ،يراد المخيط  قد    مُ ه  فْ يُ   ال  أنه  ،على خطر  هذا 

بس المخيط  يل لو قال: إن المحرم ال  لكنأو يأيت بلفظ يوهم ما ال يراد،    ،اهلل   عباد

 .(وشرحه شرًحا وافًيا لسلم 

 األيام املعلومات واأليام املعدودات

 (: 377فائدة )

 هي عشر ذي الحجة.  :األيام المعلومات

  ، والثاين عشر  ،الثالث: الحادي عشر  م التشريق أيا: هي  األيام المعدوداتو

 . (1)قاله ابن عباس وغيره . لث عشروالثا 

 
 (. 1/560وتفسير ابن كثير ) ، (3/549ينظر: تفسير الطربي ) (1)
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 حج املرأة بدون حمرم

 (: 378فائدة )

 (. نت الطريقتحج وحدها إذا أم  أن لمرأة )يجوز ل :(1) قال ابن حزم

  د، أنه يقول: عبد اَّلل بن زيد المحموالشيخ  مفتي قطر  وقد نقل أحدهم عن  

 . (ريمأو مع الرفقة من الح  المرأة مع زوج أختها برفقتها،يجوز أن تسافر  )

 اإلحرام من جدة

 (: 379فائدة )

عن   أحدهم  قطر  نقل  المحموالشيخ  مفتي  زيد  بن  اَّلل  يقول: عبد  أنه    د، 

 (. يجوز اإلحرام من جدة لركاب الطائرة)

بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو  :  ( 2) وقد سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز 

 . ة؟ اب يف هذه المسأل فما هو وجه الصو   ، ذلك وآخرون ينكرون    ، يحرم من جدة   بأن 

جوًّ )   :فأجاب الحجاج  جميع  على  وبحرً الواجب  وبرًّ ا  من  ا  يحرموا  أن  ا 

برًّ  عليه  يمرون  الذي  جوًّ   ، االميقات  يحاذونه  بحرً أو  أو  النبي  ا  لقول  ا؛ 

  « المواقيت:  لهنلما وقت  أتى عليهن  ، هن  أهل  ،ولمن  هن  من غير 

 .(3) لحديث متفق عليها  ،« ممن أراد الحج والعمرة

ميقاتً  فليست  جدة  للوافدينأما  ألهلها  ، ا  ميقات  هي  وفدوا    ، وإنما  ولمن 

 . (ثم أنشئوا الحج والعمرة منها ،غير مريدين الحج وال العمرة ،إليها 

 
 (. 5/19ينظر: المحلى باآلثار ) (1)

 (.17/34جموع فتاوى ابن باز )ينظر: م (2)

 بن عباس.عن ا ، (1181ومسلم ) ،(1524ي )أخرجه البخار (3)
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شخصان قادمان للعمرة: أحدهما من  :  (1) محمد ابن عثيمين  سئل الشيخ و

 ؟ فهل عمرهتما صحيحة  ،ةولم يحرما إال من جد ،أبو ظبي واآلخر من  ،مصر

هذا الذي حصل من هذين السائلين يحصل من كثير من  )  :فأجاب فضيلته

من   إال  يحرمون  الطائرة، ولكنهم ال  العمرة على  بنية  بالدهم  يأتون من  الناس، 

النبي   ألن  يجوز،  ال  وهذا  قال:    جدة،  المواقيت  وقت  هن  » حين 

 . (2) «من غير أهلهن ،يهنولمن أتى عل ،لهن

أن قرن    الخطاب  مير المؤمنين عمر بن  شكا أهل العراق إلى أولما  

إلى حذوها من طريقكم»:  عن طريقهم، قال    المنازل جور   ،  (3) «انظروا 

حاذى  إذا  يحرم  أن  عليه  وجب  الطائرة  يف  كان  إذا  اإلنسان  أن  على  يدل  وهذا 

اإلحرام يؤخر  أن  له  يجوز  وال  ولم ح   ،الميقات،  فعل  فإن  جدة،  إلى  ينزل    تى 

ونزل يف جدة منه،  إنف   ،يحرم  فيحرم  به  مر   الذي  الميقات  إلى  يرجع  أن  نأمره  نا 

المدينة  مر  من طريق  كان  له:  ،فإذا  الحليفة  قلنا  ذي  إلى  ترجع  أن  أبيار  -  يجب 

مصر  -علي أو  المغرب  طريق  عن  جاء  كان  وإذا  منها،  يجب   ،وتحرم  له:  قلنا 

اء من  ان ج ذا كوإن وتحرم منها،  إلى الجحفة، التي هي رابغ اآلعليك أن ترجع  

قل المنازل  يمر من قرن  فإذا كان  المنازل،  يمر من قرن  أنه  فالظاهر  ا:  ن أبي ظبي 

 يجب أن تذهب إلى قرن المنازل فتحرم منه. 

 فإذا قال السائل: أنا ال أستطيع أن أرجع إلى هذه المواقيت. 

تذبحها يف   ، ليك عند جمهور أهل العلم فديةقلنا له: إذن أحرم من جدة، وع

 عها على الفقراء.مكة وتوز 

 
 (.21/324مجموع فتاوى ابن عثيمين )ينظر:  (1)

 ا.تقدم تخريجه قريبً ( 2)

 عن ابن عمر. ،(1531أخرجه البخاري ) (3)
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العمرة صحيحة،   إن  أحرما من جدة:  اللذين  الرجلين  لهذين  فنقول  هذا  بعد 

ولكن على كل واحد منكما أن يذبح فدية ويوزعها على الفقراء يف مكة. فإن قاال:  

 . ( وليس عليكما سوى ذلك ليس معنا نقود، نقول لهما: استغفرا اهلل وتوبا إليه،  

 ت يف رمي اجلمراتالتوقي

 (: 380)دة فائ

ئل الشيخ   متى ينتهي رمي الجمرات يف اليوم األول والثاين؟  عثيمين:ابن س 

الفجر)  فقال: قبل  من  ُترمى  العقبة  الثاين    ،جمرة  الفجر  إلى  وقتها  ويستمر 

 . (وال إلى الفجرمن الليلة الثانية، أما األيام الباقية فيبدأ الرمي من بعد الز

 ليلة عرفة

 (: 381ئدة )فا

الدكت الشيخ  قال  بتاريخ: ور  الدرب  على  نور  برنامج  يف  الفوزان  صالح 

 . (إن  َلْيَلَة ُكلِّ يوٍم قبله؛ ما عدا يوم عرفة؛ فهي بعده) ه :15/2/1423

النحر  ألن    قلت: العيد  هيليلة  العاشر،   : أي  ، ليلة  اليوم  يف    ليلة  ولكنها 

  ، بعده  ودخلت هي  ،يوم التاسع  م عرفة الذي انتهى بغروب شمسالحكم تتبع يو

الفجر قد أدرك   فيها قبل طلوع  الليلة، ويكون من وقف  الوقوف يف هذه  فيصح 

بعرفة  الوقوف  ،الوقوف  لما صح  بعدها  ما  أخذت حكم  ولو  الحج،  يفته    ،ولم 

 ألن يوم عرفة قد انتهى بغروب الشمس. 

 الرمي قبل الزوال

 (: 382فائدة )

عن  نق أحدهم  قطر  ل  المحموعبالشيخ  مفتي  زيد  بن  اَّلل  يقول: د  أنه    د، 

 . (وبعد الزوال  ،يجوز الرمي قبل الزوال)
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إن أبا حنيفة، ورواية عن أحمد، وابن عقيل  )  قال الشيخ عبد اَّلل بن منيع:و

من علماء الحنابلة، وابن الجوزي، وعلماء آخرين، أجازوا رمي الجمرات قبل 

 . (قالزوال أيام التشري

ال   قلت: أنه  الجمهور  الزوال  وقول  بعد  إال  المشهورة  (1) يجوز  والرواية   ،

 . (2) ويف رواية أخرى عنه بالجواز ،عن أبي حنيفة أنه ال يجوز الرمي قبل الزوال 

 سعي العمرة قبل الطواف

 (: 383فائدة )

العثيمين: صالح  بن  محمد  الشيخ  قبل  )  قال  العمرة  سعي  أداء  يجوز  ال 

 . (الطوافالحج فيجوز تقديم السعي على  الطواف، أما يف

 هل يقدم السعي على الطواف؟  :(3)فضيلته وسئل

ال  )  فأجاب: وكذلك  يجوز،  فال  العمرة  يف  أما  الحج،  يف  كان  إذا  بأس  ال 

 . (يجب أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة

 السعي على املتمتع

 (:384فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  السعي عن  سئل  يسقط  عن    هل  كما سقط  المتمتع 

 القارن؟ 

 . (ال سعي عليه  هوهناك قول آخر: أن ن عليه السعي،الجمهور يوجبو) فقال:

 
واإلنصاف يف معرفة الراجح من    ،(2/347وإعانة الطالبين )  ،(237/ 4ينظر: المدخل البن الحاج )(  1)

 (. 4/45الخالف )

 (. 2/135بدائع الصنائع ) ينظر: (2)

 (.23/200ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ) (3)
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  ابن تيمية  إن شيخ اإلسالم  )  وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

 . (لمن صعب عليه السعيان (1) يقول: إن سعي المتمتع يكفيه عن سعي الحج

 الصالة أثناء الطواف

 (: 385فائدة )

طائف حول البيت أن  ال  علىف ذا أقيمت الصالة  إ)  ال الشيخ عبد اَّلل البسام: ق

قول  وهذا  قال:  وقف،  حيث  من  يطوف  السالم  بعد  ثم  الجماعة،  مع  ُيصلي 

 . الجمهور

أن    وقال: وعليه  ينقطع،  فيه  توقف  الذي  الشوط  أن  أحمد  اإلمام  ومذهب 

 .((2) يعيد الشوط من عند الحجر األسود ويكمل

 توفىاحلج عن امل

 (: 386فائدة )

الدرس يف المسجد الحرام  لرحمن البسام بإلقاء يخ عبد اَّلل بن عبد اابتدأ الش

الشيخ  14/11/1417بتاريخ:   بدأ  ثم  رمضان،  نهاية شهر  يف  توقف  ه ؛ حيث 

فقال: موسمه،  بمناسبة  الحج )  بالحج  عليه  وجب  من  أن  على  الجمهور    ، إن 

من ماله، وكذلك نيًّا، فإنه يجب أن ُيحج عنه  لكن ال يستطيع بد  ،ا وكان قادًرا ماليًّ 

؛ فإنه يجب أن ُيحج عنه من ماله، أي: من رأس    ،ت وخل ف مااًل من ما  ولم َيُحج 

 . (المال قبل قسمة الرتكة، وهذا قول جمهور العلماء

هنا  قلت: ذكره  الذي  الحسن  يقولون:    ،الشيء  العلماء،  جمهور  أن  هو 

 .يجب أن يحج عنه من بلده

 
 (.26/84ينظر: مجموع الفتاوى ) .وذكر أن هذا القول هو رواية عن اإلمام أحمد (1)

 (.3/356بن قدامة )، اينظر: المغني (2)
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ن،  ي لقيم وآخركشيخ اإلسالم وابن ا  ،إن بعض المحققين من العلماء   وقال:

بلده،   قالوا: ُيحج عنه من أي مكان، وليس هناك دليل يوجب أن ُيحج عنه من 

 . (وقال: إنه يختار هذا 

 اشرتاط احملرم للمرأة املسافرة للحج

 (: 387فائدة )

 ق    ال الش    يخ عب    د اَّلل البس    ام يف درس    ه يف الح    رم المك    ي بت    اريخ:

هو قول   ،للحج وغيره  محرم للمرأة المسافرةإن اشرتاط ال)  ه :15/11/1417

 .جمهور العلماء

  ، وابن القيم  ،ابن تيمية  إن بعض المحققين مثل شيخ اإلسالم    وقال:

والصيانة،   والمحافظة  الرعاية  منه  مقصود  المحرم  اشرتاط  إن  قالوا:  وآخرين، 

تنة؛  ، وعوائل محافظة، وُأم نت الف فإذا تحققت هذه األمور برفقة صالحة مأمونة

الشرع القصد  أ فإن  فلها  تحقق،  حينئذ  المحافظين  ي  العوائل  مع  تسافر  ن 

 . (المأمونين

اإلسالم   شيخ  سئل  فقد  تيميةقلت:  بال  :  (1)ابن  المرأة  تحج  أن  يجوز  هل 

 محرم؟

يحضن  فأجاب: لم  الاليت  القواعد  من  كانت  النكاح   ،إن  من  يئست    ، وقد 

لها  محرم  العلما  ؛وال  قولي  أحد  يف  يجوز  تأمنه فإنه  من  مع  تحج  أن  وهو    ،ء 

 والشافعي.  ،ومذهب مالك  ،إحدى الروايتين عن أحمد 

 
 (.26/13جموع الفتاوى )ينظر: م (1)
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المهلهل: اللطيف  عبد  الشيخ  الشافعي)  وقال  اإلمام  ؛ (2) ومالًكا ،  (1) إن 

، (3) أجازا للمرأة السفر للعمرة والحج، أو غير ذلك مع الرفقة الصالحة، وأحمد

زان السفر للمرأة إال  ال؛ (4) وأبو حنيفة   .( مع محرمُيجوِّ

 ا أن حتج بدون حمرمأهل مكة هلاملرأة من 

 (: 388فائدة )

باز: بن  العزيز  عبد  الشيخ  كانت)  قال  مكة  المرأة  إذا  تحج    ،يف  أن  لها  فإن 

محرم ومزدلفة    ؛ بدون  عرفة  يف  المناسك  أداء  إن  وقال:  الفتنة،  عليها  أمنت  إذا 

 .(ا ل ْلَمْحَرم  للمرأةومنى ال يعترب سفًرا موجبً 

بعض النساء من داخل مكة يذهبن إلى الحج  :  (5)بن عثيمينا  الشيخ  سئلو

 فهل هذا جائز؟ ،مع جماعات من النساء عن طريق النقل الجماعي   ،بدون محرم

فضيلته: حتى  )  فأجاب  بمحرم،  إال  تحج  أن  للمرأة  يجوز  ال  أنه  الصحيح 

و مكة  بين  ما  ألن  مكة،  أهل  من  كانت  الراجح؛  وإن  القول  على  سفر  عرفات 

 . ( يف المشاعر صرون مع النبي ولهذا كان أهل مكة يق

 اإلحرام يف أشهر احلج

 (: 389فائدة )

إن من صام رمضان ثم ذهب يف أشهر الحج إلى  )  : قال الشيخ عبد اَّلل البسام

 
 (.3/368لروياين )، اينظر: بحر المذهب( 1)

 (.18/228ل )ينظر: البيان والتحصي( 2)

 (.7/37على زاد المستقنع ) الممتعينظر: الشرح  (3)

 (. 43ص)ينظر: بداية المبتدي  (4)

 (.21/213مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )ينظر: ( 5)
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  ثم أتى بعمرة؛ فإنه يعترب متمتًعا، ولكن ال يلزمه هدي؛ ألن ،  أو إلى جدة  ، التنعيم

المتمتع   على  يجب  إنما  يف  الهدي  بالعمرة  جاء  طريق الذي  عن  الحج  أشهر 

 . (مواقيت التي حددها  ال

 أشهر احلج

 (: 390فائدة )

ق    ال الش    يخ عب    د اَّلل البس    ام يف درس    ه يف الح    رم المك    ي بت    اريخ: 

وعشــرة أيــام مــن   ،وذو القعــدة  ،شوال  :إن أشهر الحج هي)  ه :16/11/1417

والشــيخ   ،المحققــين  وبعض،  (1)ور، أما اإلمام مالكشهر ذي الحجة عند الجمه

ه مــن أشــهر الحــج،  (2)العثيمــين مــد بــن صــالحمح يــرون: أن شــهر ذا الحجــة كلــ 

 .(وليست عشرة أيام منه

 اإلحرام من داخل املواقيت

 (: 391فائدة )

ق    ال الش    يخ عب    د اَّلل البس    ام يف درس    ه يف الح    رم المك    ي بت    اريخ: 

ن بــالده خــارج صًدا الحج والعمرة، وقادًما مإن من كان قا)  ه :16/11/1417

ــاربالحــرم،  ــال وأق ــه أعم ــان ل ــدة وك ــي داخــل  ،يف ج ــبالد الت ــن ال ــا م أو غيره

 إال إذا كان سوف َيْشرُع فيه.  ،وال يدخل يف النسك ، يحرمالمواقيت، قال: فله أال  

قبل   أياًما،  أقاربه  عند  أو  ألعماله،  جدة  يف  يجلس  أن  ُمخططه  كان  إذا  أما 

الدخول إلى مكة،    عزمَ ن يؤخر اإلحرام حتى ي دخول يف النسك؛ فإنه ال بأس أال

 . (فيحرم من مكانه، وليس عليه شيء

 
 (. 2/90ينظر: بداية المجتهد ) (1)

 (.21/380ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين )( 2)
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 االعتبار باإلهالل

 (: 392فائدة )

ق    ال الش    يخ عب    د اَّلل البس    ام يف درس    ه يف الح    رم المك    ي بت    اريخ: 

ــن أحــرم بعمــرة يف رمضــان) ه   :16/11/1417 ــم يــتمم طوافهــا  ،إن م ثــم ل

ا، وأهنــا تحســب يفقــال: إنــه ال يعتــرب متعلن عن العيــد،  إال بعد أن أُ   ،وسعيها  متعــً

رمضــان، وقــال: االعتبــار بــاإلهالل، يعنــي: بالــدخول بالنســك، وقــال: لــو أهــل 

بالعمرة يف رمضان ثم لم يتم مناسكها إال بعد العيــد، أو بعــد شــهر شــوال، يعنــي: 

 .(اأو ذي الحجة؛ فال يعترب متمتعً   ،يف شهر ذي القعدة

 ثةاألفضلية يف األنساك الثال

 (: 393فائدة )

ش   يخ عب   د اَّلل البس   ام يف درس   ه يف الح   رم بع   د المغ   رب بت   اريخ: ال ق   ال 

علــى جوازهــا، لكــن الخــالف وقــع   األنساك الثالثة مجمع  )  ه :20/11/1417

: التمتــع أفضــل األنســاك، (2)والشــافعي  ،(1)يف ما هو األفضل، فقال اإلمام أحمد

َراَن؛(3)الــكوقــال اإلمــام م ا، كــان قار ألن النبــي  : إن األفضــل القــ  ــً ن

وقــال اإلمــام أبــو  إال األكمــل واألفضــل،    ل: إن اهلل ال يختار لنبيهوقا

 : األفضل اإلفراد؛ حيث يؤتى بالحج يف نسك واحد مستقل.(4)حنيفة

 
 (. 8/151والشرح الكبير على المقنع ) ، (5/2116هويه )ائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راينظر: مس( 1)

 وللشافعية قول آخر بتفضيل اإلفراد. ،(7/150لنووي )، اينظر: المجموع( 2)

(3)  ( المدينة  أهل  فقه  يف  الكايف  أن  ،(1/382ينظر:  سيبين   وفيه  كما  والقران،  التمتع  من  أفضل  اإلفراد 

 المؤلف. 

 كما سيبين المؤلف.   ،أن القران هو األفضل :فيهو، (4/25ر: المبسوط للسرخسي )ينظ( 4)
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قال: اإلسالم    ثم  شيخ  تيمية  إن  القيم   ، ابن  ابن  وبعض    ،وتلميذه 

يقولون القراالمحققين،  فاألفضل  الهدي  ساق  من  الهدي :  يسق  لم  ومن  ن، 

 . ( فاألفضل التمتع

 . الصحيح يف مذهب مالك أن اإلفراد أفضل من التمتع ومن القران قلت:

المالكي  البيان والتحصيل َّلبن رشد  ) ( 1) جاء يف كتاب  القاسم: :  ابن  قد    قال 

ن قوله  هذا يدل م   قال محمد بن رشد:   ا ما تمتعت قط وال قرنت. حججت حججً 

مذهب مالك    ومن القران، وهذا هو   بالحج أفضل من التمتع وفعله على أن اإلفراد  

 . ( 2) « أفرد الحج     أن رسول اَّلل : » على ما روي عن عائشة  

  ، يف حجته التي حج فيها  ا  وقد اختلفت اآلثار بما كان له محرمً 

ق  ،بعد أن فرض الحج رن،  وهي حجة الوداع، فروي أنه أفرد الحج، وروي أنه 

فيها أنه   فيها، فمن ترجح عنده  تة صحاح ال مطعن ألحدوروي أنه تمتع، بآثار ثاب

، ومن ترجح عنده  ا رأى اإلفراد أفضل، وإلى هذا ذهب مالك  كان مفردً 

ا رأى ا رأى القران أفضل، ومن ترجح عنده منها أنه كان متمتعً منها أنه كان قارنً 

خر، أنه ال فضل لواحد منها على اآل التمتع أفضل، ومن أهل العلم من ذهب إلى  

ا به، وقد اختاره جماعة  كان محرمً   ن النبي واحد منها أ قد روي يف كل  إذ

 . من السلف وعمل به 

 (. ن أفضل األنساكاوالصحيح يف مذهب أبي حنيفة أن القر

وأما بيان أفضل أنواع ما يحرم به فظاهر )   : ( 3) قال الكاساين يف بدائع الصنائع 

 
 (.4/77ينظر: البيان والتحصيل ) (1)

 (. 1211أخرجه مسلم ) (2)

 (. 2/174ينظر: بدائع الصنائع ) (3)



 

349 

وي عن أبي حنيفة تمتع، ثم اإلفراد، ور صحابنا أن القران أفضل، ثم الالرواية عن أ 

وذكر ،  التمتع أفضل  وقال مالك:،  إلفراد أفضل من التمتع، وبه أخذ الشافعي أن ا

 .محمد يف كتاب الرد على أهل المدينة أن حجة كوفية، وعمرة كوفية أفضل 

حجة  أفرد بالحج عام    »أن رسول اَّلل    : احتج الشافعي بما روي

اإلفر  ،(1) الوداع« أن  هو  فدل  إذ  أفضل؛  األعمال  يخت  كان  اد  من  ار 

 أفضلها. 

رواه  ،  (2) قرن بين الحج، والعمرة«  »أن النبي  أن المشهور  :  ولنا 

أنه قال:    وروي عنه  ،  وجابر وأنس    عمر وعلي وابن عباس

كعتين، أتاين آت من ربي، وأنا بالعقيق، فقال: قم فصل يف هذا الوادي المبارك ر»

حج يف  بعمرة  لبيك  أن  ،(3) «ةوقل:  عن  روي  النبي    س  حتى  أن 

   فدل أنه    ،(4) «ةلبيك بعمرة يف حج»ا، ويقول:  كان يصرخ هبا صراًخ

  ًاكان قارن ) . 

 حاضري املسجد احلرام

 (:294فائدة )

ق   ال الش   يخ عب   د اَّلل البس   ام يف درس   ه يف الح   رم بع   د المغ   رب بت   اريخ: 

ام هــم مــن العلماء أن حاضــري المســجد الحــريرى بعض  )  ه :20/11/1417

 
 ينظر: تخريج الحديث السابق.  (1)

( 3931وأخرجه ابن حبان )  عن جابر.  ، (14293عن أبي طلحة، و)  ،( 14287خرجه ابن أبي شيبة )أ  (2)

 عن ابن عمر.  ،(3390نس، وأبو عوانة يف المستخرج )عن أ

 عن عمر.، (2337أخرجه البخاري ) (3)

قال:  (  4) أنس،  رواه  ما  إلى  يشير  طلحةلعله  أبي  رديف  جميعً   ،»كنت  بهما  ليصرخون  الحج   :اوإنهم 

 (.2986أخرجه البخاري ) ،العمرة«و
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الكعبــة، ت أهــل المدينــة والحــرم، أي: ، فمثاًل: بين ميقا(1)المواقيتكانوا داخل  

أكثر من أربعمائة كيلو، يعني: كل من هم داخل هذه المسافة يعتــرب مــن حاضــري 

مــا كــان داخــل األميــال فهــو مــن حاضــري   وقال اإلمــام مالــك:  ،المسجد الحرام

ر فيــه َن يَ مــا كــا :(4)وأحمــد، (3)وقــال اإلمــام الشــافعي، (2)حــرامالمســجد ال ْقصــُ

الصالة للخارج من الحرم فهــو خــارج المســجد الحــرام، ومــا كــان ال تقصــر فيــه 

 .(الصالة فهو داخل المسجد الحرام، أي: يكون من حاضري المسجد الحرام

 ن انتقض وضوءهالطواف مل

 (: 395فائدة )

ئل الشيخ محمد بن صالح ا وهي    ،فاضة امرأة طافت طواف اإل  لعثيمين:س 

بغير  انتقثم    ، طاهرة األشواط  َلت   َفَكم  الخامس،  الشوط  بعد  وضوؤها  ض 

 فهل طوافها صحيح؟  وضوء،

 . ( ها كامل إن شاء اهللطوافها صحيح، وحج  )  فقال:

 صيد احلرم

 (: 396فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  الُمحْ )  قال  على  َحَرام   الَحَرم   قال:  صيد  وغيره،  م   ر 

ا  ُيربى يف واختلف يف  الذي  مث  لحيوان  والمزارع،  األرانبالبيوت  والحمام   ، ل: 

 .((5) اوالغزالن، واألرجح: جواز ذبحه

 
 (.2/169بدائع الصنائع ) ينظر:. وهذا قول األحناف( 1)

 (.1/465ينظر: اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) .أهل مكة :يعني (2)

 .(197ص)ينظر: اللباب يف الفقه الشافعي ( 3)

 (.1/480ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أحمد ) (4)

 (.3/316امة )بن قد، اينظر: المغني( 5)
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 مزدلفة البيتوتة يف

 (: 397فائدة )

ئل الشيخ عبد العز  هل البيتوتة يف مزدلفة واجبة؟  ز بن باز:يس 

إليالب )  فقال: واجبة  العلماء  جمهور  عند  أوجب  توتة  وقد  الليل،  نصف  ى 

د ذلك، لكن جمهور العلماء ياب القمر، وآخرون بع علماء البيتوتة إلى غبعض ال 

الليل  نصف  بعد  والسعي  والطواف  الجمار  ورمي  منى  إلى  الذهاب  يجيزون 

 .(1) األول

 كيف نعرف ذهاب نصف الليل؟ فقال سائل: 

وأذا  :الشيخ  فقال  المغرب  أذان  بين  تقع  التي  الساعات  الفجر،  يحسب  ن 

 .(زء الثاينوالنصف الثاين هو الجويقسمها على اثنين، 

المالكية  وقال  العشاء  )   :(2)علماء  ألكل  فيها  والجلوس  مزدلفة  دخول  إن 

 . ( والصالة يكفي، وأهنم اعتربوها مجرد اسرتاحة يف أي وقت، من غير تحديد

 ومخالف لألدلة.  ،وهذا القول بعيد عن الصواب  قلت:

 املبيت مبنى

 (: 398ة )فائد

ص  بن  محمد  الشيخ  بتاريخ:سئل  العثيمين  لم    ه :5/12/1418  الح  إذا 

 يجد الحاج موضًعا للمبيت بمنى، فماذا يفعل؟ 

 يف مثل هذه الحال للعلماء قوالن: ) قال:ف

 
 (.3/376بن قدامة )، اينظر: المغني (1)

 (.2/332: شرح مختصر خليل للخرشي )ينظر (2)
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األول:  الطائف   القول  أو  مكة  يف  شاء  إن  ويسكن  المبيت،  عنه  يسقط    ، أنه 

 . (خر خيمةيسكن عند آ القول الثاين: لكنه يرجع للرمي.

 رضتأحرمت بالعمرة ثم م

 (: 399فائدة )

البسام:ال  سئل اَّلل  ثم مرضت    شيخ عبد  ثم طافت،  بالعمرة،  امرأة أحرمت 

 وذهبت إلى المستشفى، فماذا عليها؟ 

إذا كانت هذه العمرة تطوًعا ليست عمرة اإلسالم؛ فإن لها الحق أن  )   فقال:

 . ( توكل من يتولى عنها إتمام المناسك

 ا العادة بعد اإلحرامإذا جاءته

 (:400فائدة )

يوم   صباح  فسر  29/3/1418يف  يف  ه   حميد  بن  صالح  الدكتور  الشيخ 

فقال: سائل  وسأله  المؤمنون،  سورة  المكي  الحرم  يف  ثم    درسه  أحرمت،  امرأة 

جاءهتا العادة قبل أن تطوف وتعمل المناسك، وقد قررت رفقتها السفر، وهي ال  

 عمل؟ زالت عليها العذر، فماذا ت 

ت،  جامعها زوجها إذا طهرهاب مع رفقتها، وال يلها الحق يف الذ )  فأجاب:

اإلمكان. مع  واجب  هذا  المناسك،  وتكمل  ترجع  الرجوع   ثم  كان  إذا  أما 

 متعذًرا؛ فإهنا تغتسل وتتحفظ ثم تطوف وتسعى وتقصر.

اإلسالم    قال:و تيمية  وأفتى هبذا شيخ  ويفتي    ، ابن  آخرون،  وعلماء 

 . (علماء يف هذا العصرهبذا بعض ال 

  ، وأما هذه األوقات فكثير من النساء):  (1) ميةل شيخ اإلسالم ابن تيقا  قلت:

 
 (.26/225ينظر: مجموع الفتاوى )( 1)
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أكثرهن  الوفد  ،أو  بعد  االحتباس  يمكنها  أو    ،ال  بيوم  التشريق  بعد  ينفر  والوفد 

أو ثالثة  النحر  ،يومين  ليلة  أو   ، وتكون هي قد حاضت  أيام  إلى سبعة  فال تطهر 

لرفقة  أو لعدم ا  ،دم النفقةن تقيم بمكة حتى تطهر؛ إما لعوهي ال يمكنها أ   ،أكثر

معها   التي وترجع  معها  هذا   ،تقيم  أو  هذا  لعدم  بمكة  المقام  يمكنها  أو   ،وال 

 وما لها يف المقام ويف الرجوع بعد الوفد.  ،لخوف الضرر على نفسها 

  إما لعدم القدرة على  ،والرفقة التي معها: تارة ال يمكنهم االحتباس ألجلها 

وحدهم  والرجوع  أنفسه وإما    ،المقام  على  الضرر  وتارة   ملخوف  وأموالهم. 

 يمكنهم ذلك لكن ال يفعلونه فتبقى هي معذورة. 

فهذه إذا طافت وهي حائض وجربت  ؛  فهذه المسألة التي عمت هبا البلوى

شرطً  ليست  الطهارة  يقول:  من  عند  ذلك  أجزأها  بدنة  أو  يف   ، ابدم  تقدم  كما 

؛ لكن  فإن هذه معذورة ، أولىأحمد يف إحدى الروايتين عنه و مذهب أبي حنيفة و 

 ها الطواف مع العذر هذا محل النظر. هل يباح ل

ويصح    ، ا: هل يسقط هذا الشرط للعجز عنهوكذلك قول من يجعلها شرطً  

فيتوجه أن يقال: إنما تفعل ما  ،  الطواف؟ هذا هو الذي يحتاج الناس إلى معرفته 

 يسقط عنها ما تعجز عنه فتطوف. و  ،تقدر عليه من الواجبات 

تغتسل    أن  حائًض و-وينبغي  كانت  وأولى   -اإن  لإلحرام  تغتسل    ، كما 

 . ( ىوتستثفر كما تستثفر المستحاضة وأول

 القاصر إذا ألغى العمرة

 (:401فائدة )

ه ، يف جوابه 11/1423/ 26قال الشيخ عبد اَّلل بن محمد المطلق بتاريخ:  

ن أبيار علي، ثم  ذين أحرم هو وإياهم بالعمرة مال  ،لرجل سأل عن أوَّلده الصغار



 

354 

أ بالبيف  شعر  الطريق  الشديدثناء  فألبسهم    ؛ رد  القاصرين،  أوَّلده  على  فخاف 

 وألغى عمرتهم؟  ،ثيابهم

الشيخ:ف تبطل،  )   قال  فإهنا  العمرة  ألغى  إذا  القاصر  أن  يرى  حنيفة  أبا  إن 

 . وليس عليه شيء

العثيمين    وقال: صالح  بن  محمد  الشيخ  أما    إن  أيًضا،  بذلك  يقول 

عوه، وعليهم الرجوع إلتمام إلحرام عليهم، ولو خل ر فيقولون: ال يزال االجمهو

 . (عمرهتم

 بدأ بالسعي ومل يكمله

 (:402فائدة )

  ه، ثم بعد وقتلْ شخص بدأ بالسعي ولم يكم    سئل الشيخ عبد اَّلل المطلق:

 . (جائز)  قال: كمله؟ أليس مباشر  

 ول الجمهور. وهذه الفتوى خالف ق قلت:

مو يف  الخرقي  أقيمت)  :(1)ختصرهقال  جنازة،  الصالة   وإن  حضرت    ، أو 

 فإذا صلى بنى.  ؛صلى ؛وهو يطوف أو يسعى 

الخرقي الزركشي يف شرح كالم  فلعموم قول  )  :قال  الصالة  أقيمت  إذا  أما 

إَّل » : ويف لفظ ، (2) «إذا أقيمت الصالة فال صالة إَّل المكتوبة: »النبي 

قد أقيمت والحال هذ  ،(3)«التي أقيمت وكذلك ه، فال يصلي إال هي،  والصالة 

 
 (.3/217شرح الزركشي )ينظر:  (1)

 عن أبي هريرة. ،(710أخرجه مسلم ) (2)

 عن أبي هريرة. ،(8623أخرجه أحمد يف مسنده ) (3)
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بطريق   يسعى  عنهاال  التشاغل  فألن  الجنازة  صالة  وأما  فوهتا،    األولى،  ربما 

 وتأخيرها ربما أفسد الميت، مع أن الزمن يسير. 

أنه ال يرتك الطواف لغير هذين، وهو كذلك، ومتى    :ومفهوم كالم الخرقي

لفو بطل،  الفصل  وطال  شرطهترك  ال  ، ات  على  المواالة  لم  وهو  وإن  مذهب، 

لم   اشيطل  ودليل  فيبني،  النبي    : رتاطهايبطل  الطواف   أن  شبه 

النبي   وألن  الطواف،  يف  فكذلك  الصالة،  يف  تشرتط  والمواالة  بالصالة، 

 (1)«خذوا عني مناسككموقال: » ،والى يف طوافه . 

ثان   قول  المذهب  طاف    ؛ويف  فلو  المواالة،  تشرتط  شوطً ال  النهار  ا، أول 

ا، وصاحب التلخيص ريجً ، حكاه أبو الخطاب تخ ر بقية األسبوع أجزأه وآخر النها 

والمغن وجهً  الكايف  أبو محمد يف  رواية، وكذلك  الربكات  وأبو  لكنه خصها يا،   ،

يف الطواف ال بأس أن   ا بحال العذر، ونص اإلمام إنما يدل على ذلك، قال: إذا أعي

 أفاق أتمه.شي عليه فحمل إلى أهله، فلما وقال: الحسن غ  يسرتيح.

كال الخرقيوظاهر  وعلى    : م  المواالة،  يف  الطواف  حكم  السعي  حكم  أن 

أبو   هذا اعتمد القاضي، وصاحب التلخيص، وأبو الربكات وغيرهم، وخالفهم 

واختيار   أحمد،  ثم، وهو ظاهر كالم  هنا بخالف  أهنا ال تشرتط  فاختار  محمد، 

 م. أبي الخطاب، واهلل أعل

 ضطر لقطع إحرام احلجا

 (:403ة )فائد

س  الشيخ  الماجقال  بحجة  )  د:ليمان  أحرم  لقطع  تطوعٍ   من  اضطر  ثم   ،

 
مناسككم،   لتأخذوايرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: »  ل: رأيت النبي  جاء عن جابر قا   (1)

 (. 1297أخرجه مسلم ) ، َّل أحج بعد حجتي هذه«فإين َّل أدري لعلي 
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ال   (1) ورواية عن أحمد  ،إحرامه، فإن  عليه أن يجعلها عمرة، ثم إن اإلمام مالًكا

 . (يوجبان عليه الحج، أما بقية األئمة فيوجبون عليه الحج من قابل

عليه    ،مرض أوغيره  من  ،كية أن من فاته الحج بعذرالذي عليه المال   قلت:

 وعليه القضاء من قابل.  ،عمرةيتحلل ب أن

ومن أحرم بالحج أو العمرة ثم  )  :(2) قال صاحب التفريع يف فقه اإلمام مالك

مرض فأقام حتى فاته الحج لم يتحلل دون مكة، وعليه أن يأتيها حتى يتحلل هبا 

 . (كان أو مفرتًضا وعليه القضاء متطوًعا ،بعمل عمرة

 أشهره يف احلج يشرع

 :(404فائدة )

 . وذو الحجة  ، وذو القعدة ،يشرع الحج يف أشهره التي هي: شوال

 .(3) ( ال يصح اإلحرام يف غيرهن للحج) الشافعي:اإلمام قال 

 . ( يجوز) وقال الجمهور:

 مع الكراهة يف مذهب أحمد.  قلت:

  قال يف   ، الحج قبل أشهره: مكروه واإلحرام ب )   : ( 4) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

د هبذا  را قال القاضي: أ   ، أشهره فهو مكروه ذا أهل بالحج يف غير  رواية ابن منصور: إ 

كراهة تنزيه، وقال يف موضع آخر: ميقات المكان ضرب؛ لئال يتجاوز قبل اإلحرام،  

 
 (.3/172وشرح الزركشي ) ،(1/295ينظر: المسائل الفقهية يف كتاب الروايتين )( 1)

 (.1/242لتفريع يف فقه اإلمام مالك )ينظر: ا (2)

 (. 2/164والمهذب للشيرازي )  ، (2/149: األم للشافعي )ينظر (3)

 ( 1/385شرح العمدة : ينظر (4)
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لئال يتقدم عليه باإلحرام، فإن خالف وتجاوز انعقد إحرامه    ؛ وميقات الزمان ضرب 

 . ( ا عقد مكروهً قات الزمان يجب أن ين ا، وكذلك إذا خالف يف مي كروهً م 

 حكم طواف الوداع

 (:405فائدة )

بادحدح: عمر  الشيخ  سنة )  قال  المالكية  عند  الوداع  ال    ،طواف  تركه  فلو 

 . ((1) شيء عليه

 ليس على أهل مكة وداع

 (:406فائدة )

وداع طواف  مكة  أهل  على  ح   ،ليس  داخل  منزله  كان  من  دود  وكذلك 

الحرم فهو كالمكي، ال   منزله يفومن كان  )  :(2)المغنيقال ابن قدامة يف    .الحرم

ا منه، فظاهر كالم الخرقي أنه ال  ومن كان منزله خارج الحرم، قريبً ،  وداع عليه 

البيت يودع  حتى  ثور ،  يخرج  أبي  قول  ابن    ،وهذا  ذكره  مالك.  قول  وقياس 

ا بستان  أهل  الرأي، يف  وقال أصحاب  إهنمالقاسم.  المواقيت:  وأهل  عامر،   بن 

ط يف  مكة  أهل  مع بمنزلة  ألهنم  الوداع،  المسجد  واف  حاضري  من  دودون 

 الحرام، بدليل سقوط دم المتعة عنهم. 

قوله   عموم  عهده »:  ولنا،  آخر  يكون  حتى  أحد  ينفرن  َّل 

 . (وألنه خارج من مكة، فلزمه التوديع، كالبعيد ؛ (3)«بالبيت

 
 (. 576ص)والمعونة على مذهب عالم المدينة  ،(137، 109/ 2: بداية المجتهد )ينظر (1)

 (. 3/404المغني )ينظر:  (2)

 (. 1327أخرجه مسلم )( 3)
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 ثامًنا: قبسات من:

 ب الجهاد أبوا

 مراحل فرض القتال

 (:407ئدة )فا

ا ابن  اهلل  ):  (1) لقيمقال    ژٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  :أنزل 

 وهي أول آية نزلت يف القتال. ، [39الحج:]

يقاتلهم  لم  من  دون  قاتلهم  لمن  ذلك  بعد  القتال  عليهم  فرض    فقال:   ،ثم 

 [.190البقرة:] ژۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئژ

محر   وكان  كافة،  المشركين  قتال  عليهم  فرض  مأذونً مً ثم  ثم  ثم  ا،  به،  ا 

بهرً مأمو با  ؛ ا  بدأهم  مأملمن  ثم  إما فرض عين  ورً لقتال،  المشركين،  به لجميع  ا 

 على أحد القولين، أو فرض كفاية على المشهور. 

عين   :والتحقيق فرض  الجهاد  جنس  وإما    ،أن  باللسان،  وإما  بالقلب،  إما 

 ه األنواع. بالمال، وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذ

بالنفس الجهاد  ال  أما  وأما  كفاية،  وجوبففرض  ففي  بالمال  قوالن:  جهاد  ه 

قال  كما  سواء،  القرآن  يف  وبالنفس  به  بالجهاد  األمر  ألن  وجوبه؛  والصحيح 

 ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ:  تعالى

 [.41التوبة:] ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڻ ںژ  فقال:  ، ودخول الجنة  ، ومغفرة الذنب  ،وعلق النجاة من النار به 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 
 (. 3/64زاد المعاد )ينظر: ( 1)
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 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 [.12-10الصف:] ژوئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې

القريب،   والفتح  النصر  من  يحبون  ما  أعطاهم  ذلك  فعلوا  إن  أهنم  وأخرب 

أي: ولكم خصلة أخرى تحبوهنا يف الجهاد، ،  [13الصف:]  ژۇئ ۇئژ  فقال:

 [.13الصف: ] ژىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئژ  وهي:

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ  وأخرب سبحانه أنه:

قد  ،  [111التوبة:]  ژۅ ۋ والوعد  العقد  هذا  وأن  الجنة،  عليها  وأعاضهم 

أكد   ثم  والقرآن،  واإلنجيل  التوراة  السماء، وهي  من  المنزلة  كتبه  أفضل  أودعه 

، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن  ذلك بإعالمهم أنه ال أحد أوىف بعهده منه  

 فوز العظيم. أعلمهم أن ذلك هو ال  ببيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم يستبشروا

اهلل   فإن  وأجله،  خطره  أعظم  ما  التبايع،  هذا  عقد  ربه  مع  العاقد  فليتأمل 

   النعيم والفوز برضاه، والتمتع برؤيته هناك ،  هو المشرتي، والثمن جنات 

المالئ  من  عليه  وأكرمهم  رسله  أشرف  العقد  هذا  يده  على  جرى  كة  والذي 

 وخطب جسيم:  ا لقد هيئت ألمر عظيم والبشر، وإن سلعة هذا شأهن

 ق    د هيئ    وك ألم    ر ل    و فطن    ت ل    ه

 

 فارب   أ بنفس   ك أن ترع   ى م   ع الهم   ل 

من    اشرتاهما  الذي  لمالكهما  والمال  النفس  بذل  والجنة  المحبة  مهر 

هزلت  ما  باهلل  السلعة،  هذه  وسوم  المفلس  المعرض  للجبان  فما  المؤمنين، 

افيستامُ  باها  فيبيعها  كسدت  وال  لقدلمفلسون،  المعسرون،  أقيمت   لنسيئة 

يف سوق   فتأخر للعرض  النفوس،  بذل  دون  بثمن  لها  رهبا  يرض  فلم  يريد،  من 

ينتظرون  المحبون  وقام  فدارت    ،البطالون،  الثمن،  نفسه  يكون  أن  يصلح  أيهم 

 [.54المائدة:] ژے ے ھ ھ ھ ھژ: ووقعت يف يد ،السلعة بينهم
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المد كثر  الب لما  بإقامة  طولبوا  للمحبة  الدعوى،  عون  صحة  على  فلو  ينة 

الشجي، فتنوع المدعون يف الشهود،    ةَ قهم الدعى الخلي حريعطى الناس بدعوا

  ژڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژ:  فقيل: ال تثبت هذه الدعوى إال ببينة 

وهديه    فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول يف أفعاله وأقواله،  [31آل عمران:]

 ۓ ۓژ:  إال بتزكيةيل: ال تقبل العدالة  ه، فطولبوا بعدالة البينة، وق وأخالق

وقام ،  [54المائدة:]  ژۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ للمحبة،  المدعين  أكثر  فتأخر 

لهم   ،المجاهدون ليست  وأموالهم  المحبين  نفوس  إن  لهم:  ما    ،فقيل  فسلموا 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ:  فإن  ، وقع عليه العقد

التباي،  [111التوبة:]  ژۅ الجانبين،  وعقد  من  التسليم  يوجب  رأى ع  فلما 

عظمة  الثمن  ،المشرتي   التجار  على    ، وقدر  التبايع  عقد  جرى  من  قدر  وجاللة 

العقد  ،يديه  هذا  فيه  أثبت  الذي  الكتاب  قدرً   ،ومقدار  للسلعة  أن  وشأنً عرفوا  ا ا 

البين الخسران  من  فرأوا  السلع،  من  لغيرها  يبيعوها    ، ليس  أن  الفاحش  والغبن 

وحسرهتا، فإن  وتبقى تبعتها    ،هوهتاتذهب لذهتا وش  ،دراهم معدودة  بثمن بخس

بيعة الرضوان رًض ف المشرتي  ى  اعل ذلك معدود يف جملة السفهاء، فعقدوا مع 

ا من غير ثبوت خيار، وقالوا: واهلل ال نقيلك وال نستقيلك، فلما تم العقد  واختيارً 

لنا، واآلن فقد رددناها    قيل لهم: قد صارت أنفسكم وأموالكم   ، موا المبيعوسل  

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گژ:  أموالكم معها عاف  وأض  ،ما كانت   م أوفرَ عليك

عمران: ]  ژڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ نفوسكم  ،  [169آل  منكم  نبتع  لم 

طلبً  المعيب وأموالكم  قبول  يف  والكرم  الجود  أثر  ليظهر  بل  عليكم،  للربح    ،ا 

 مثمن. األثمان، ثم جمعنا لكم بين الثمن وال واإلعطاء عليه أجلِّ 

بن عبد  و منه    ،اهللتأمل قصة جابر  ثم وفاه   وقد اشرتى  بعيره، 
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البعير عليه  ورد  وزاده،  النبي  (1) الثمن  مع  قتل  قد  أبوه  وكان   ،   يف

وأخربه اهلل،  مع  أبيه  حال  الفعل  هبذا  فذكره  أحد،  وكلمه »   :وقعة  أحياه،  اَّلل  أن 

جوده وكرمه أن يحيط   عظم  فسبحان من ؛  (2) « عليا   ا، وقال: يا عبدي تمنا كفاًح 

فق لتكميل العقد، وقبل لعة، وأعطى الثمن، وولخالئق، فقد أعطى السبه علم ا

أجل   عليه  وأعاض  عيبه،  على  نفس    المبيع  من  عبده  واشرتى  بماله،  األثمان،  ه 

وجمع له بين الثمن والمثمن، وأثنى عليه ومدحه هبذا العقد، وهو سبحانه الذي 

 . ( وفقه له وشاءه منه

 ب اإلعداد لألعداءوجو

 (:408فائدة )

ع الشيخ  سماحة  بازقال  ابن  العزيز  عباده  )  :(3) بد  سبحانه  اهلل  أمر  قد 

المؤمنين أن يعدوا للكفار ما استطاعوا من القوة، وأن يأخذوا حذرهم، كما يف 

سبحانه:   [،60األنفال:]  ژٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ  :قوله     وقوله 

على    [،71النساء: ]  ژڱ ڳ ڳ ڳ ڳژ يدل  وجوب  وذلك 

باألسباب األعداء،  والحذ   ، العناية  مكائد  من  أنر  جميع  ذلك  يف  واع ويدخل 

اإلعداد المتعلقة باألسلحة واألبدان، كما يدخل يف ذلك إعداد جميع الوسائل 

والحسية األسلحة   ،المعنوية  أنواع  على  المجاهدين  وكيفية    ،وتدريب 

عدوهم جهاد  على  يعينهم  ما  كل  إلى  وتوجيههم  من    ،استعمالها،  والسالمة 

الكر   يف  والجو    ،والفرمكائده  اهلل    ،والبحرواألرض  ألن  األحوال؛  سائر  ويف 

 
 عن جابر بن عبد اهلل.  ، (715ومسلم ) ،(2567أخرجه البخاري ) (1)

 وحسنه األلباين. ،حسن غريب :لرتمذيقال ا ،(190وابن ماجه ) ،(3010أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.2/441مجموع فتاوى ابن باز )ينظر:  (3)



 

362 

  وال حااًل   ،ا دون نوعولم يذكر نوعً   ،ذ الحذر وأْخ   ،سبحانه أطلق األمر باإلعداد

تختلف األوقات  ألن  إال  ذلك  وما  حال،  يقل   ، دون  والعدو  تتنوع،  واألسلحة 

قد    ،ويكثر والجهاد  ويقوى،  ابتداء ويضعف  دفاعً   ،يكون  يكون  فلهذه اوقد   ،

وغيره  ا األمور  سبحانه  اهلل  أطلق  وأخذ  ا  باإلعداد  قادة   ،الحذر   ألمر  ليجتهد 

لقتال أعدائهم    ؛المسلمين وأعياهنم ومفكروهم يف إعداد ما يستطيعون من القوة

 وما يرونه من المكيدة يف ذلك. 

ومعناه:  ،  (1)«الحرب خدعةأنه قال: »  وقد صح عن رسول اهلل  

ه بالقوة  يف الحرب ما ال يدرك  خصمه بالمكر والخديعةأن الخصم قد يدرك من  

الخديعة    ،والعدد من  األحزاب  يوم  يف  وقع  وقد  معروف،  مجرب  وذلك 

واليهود مسعود    للمشركين  بن  نعيم  يد  على  لهم  النبي    والكيد  بإذن 

  الكافرين خذالن  أسباب  من  كان  شملهم  ،ما  واختالف   ،وتفريق 

ونصرهمكل المسلمين  وإعزاز  فضل    متهم،  من  وذلك  ونصره عليهم،  اهلل 

قال  ألوليائه   كما  لهم،   ڻ ں ڱں ڱ ڱژ  : ومكره 

 [. 30ألنفال:]ا ژڻ

اهلل  أمر  امتثال  الواجب  أن  البصائر  لذوي  يتضح  تقدم  واإلعداد   ،ومما 

وبذل الجهود يف الحيطة والحذر، واستعمال كل ما أمكن من األسباب    ، ألعدائه

واالستقامة على    ،عليه   واالعتماد  ،خالص هللباحة الحسية والمعنوية، مع اإلالم

المدد والنصر، فهو   إذا    ؛الناصر ألوليائه والمعين لهم   دينه، وسؤاله 

أمره ونفذوا  حقه،  جهادهم   ،أدوا  يف  بذلك  ،وصدقوا  كلمته  : وقصدوا    ، إعالء 

الكريم كتابه  يف  بذلك  اهلل  وعدهم  وقد  دينه،  من  وأع  ،وإظهار  النصر  أن  لمهم 

 
 عن أبي هريرة.  ، (1740ومسلم ) ،(3029أخرجه البخاري ) (1)



 

363 

ليثقوا القيام بجميع األسباب  ،ويعتمدوا عليه  ، به  عنده   ڭژ  قال تعالى: ،  مع 

 ے ھ ھ ھژ،  [7محمد:]  ژٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چژ  :وقال  ،  [47الروم:]  ژے

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .[41-40الحج:] ژگ گ گ کگ ک ک ک

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤژ  : وقال  

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 . [55النور:] ةاآلي ژژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ

تعالى:    ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىژوقال 

عمران:]  ژۈئ ۈئ سبحانه:  ،  [120آل   ٻ ٻ ٱژوقال 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ
 [.10-9األنفال:]

الصفوقد   آية سورة  المعنى  تعالى:  ،  سبق يف هذا  قوله   ڻ ںژوهي 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې

 . [13-10الصف:] ژىئ

 .واآليات يف هذا المعنى كثيرة

ولما قام سلفنا الصالح بما أمرهم اهلل به ورسوله وصربوا وصدقوا يف جهاد   

وكثرة   ،هتم مع قلة عددهم وعد  ؛هم العاقبةوجعل ل   ،عدوهم نصرهم اهلل وأيدهم
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 ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ  :كما قال  أعدائهم،  

 ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چژ:  وقال  ،  [249البقرة:]  ژک ک ک

 . [160آل عمران:] ژک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

وآثر أكثرهم    ، تعاليم رهبم  ولم يستقيموا على ،  ولما غير المسلمون وتفرقوا

وما    ،يخفى على أحد   والهوان وتسلط األعداء ما ال  أصاهبم من الذل  ، أهواءهم

وظهور الشرك والبدع   ،بسبب الذنوب والمعاصي، والتفرق واالختالف  اك إالذ

اهلل   قال  كما  الشريعة،  أكثرهم  تحكيم  وعدم  البالد،  غالب  يف  والمنكرات 

 ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژسبحانه: 

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی یژ:  وقال  ،  [53األنفال:]  ژٿ ٿ

 . [41لروم:ا] ژحت جت يب ىب مب خب حب جب

واإلخالل    ، ما حصل يوم أحد من النزاع واالختالفمن الرماة  ولما حصل   

بلزومه، جرى بسبب ذلك على المسلمين    بالثغر الذي أمرهم النبي  

من القتل والجراح والهزيمة ما هو معلوم، ولما استنكر المسلمون ذلك أنزل اهلل  

 يب ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی یژقوله تعالى:  

 . [165آل عمران:] ژمث جث يت ىت مت خت جتحت

أحدً  أن  الوخيمةولو  وعواقبها  المعاصي  شر  من  يسلم  اهلل    ،ا  لسلم رسول 

   أحد يوم  الكرام  األرض   ،وأصحابه  أهل  خير  يف   ،وهم  ويقاتلون 

الرماة التي كانت عن   سبيل اهلل، ومع ذلك جرى عليهم ما جرى بسبب معصية 

ق  ،تأويل للمخالفة لرسول اهلل  ال عن  بأمره، ولكنهم  وال  صد  تهاون 

المشر هزيمة  رأوا  انتهىلما  قد  األمر  أن  ظنوا  لها    ،كين  يبق  لم  الحراسة  وأن 

النبي    ، حاجة لهم  يأذن  حتى  الموقف  يلزموا  أن  الواجب    وكان 
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لحكمة بالغة وأسرار    ؛وقضى ما قضى  ، قد قدر ما قدر  برتكه، ولكن اهلل سبحانه

سبحانه وعرفها المؤمنون، وكان ذلك   قد بينها يف كتابه  ، الح كثيرةعظيمة، ومص 

ا، وأنه بشر  وأنه رسول اهلل حقًّ   ،الئل على صدق رسول اهلل  من الد

وليس    ، يصيبه ما يصيب البشر من الجراح واآلالم ونحو ذلك، وليس بإله يعبد

للنصرمالكً  سبحانه؛  ا  اهلل  بيد  النصر  وال  ،بل  يشاء،  من  على  إلى    ينزله  سبيل 

م المسلمين  السالفاستعادة  إال    ، جدهم  عدوهم  على  النصر  واستحقاقهم 

دينهم إلى  عليه  ،بالرجوع  عاداه،    ، واالستقامة  من  ومعاداة  وااله،  من  ومواالة 

وتحكيم شرع اهلل سبحانه يف أمورهم كلها، واتحاد كلمتهم على الحق وتعاوهنم  

والتقوى،  الرب  بن    على  مالك  اإلمام  قال  عليه:    أنس كما  اهلل  يصلح)رحمة    لن 

 وهذا قول جميع أهل العلم.  (،آخر هذه األمة إال ما أصلح أولها

شرعه باتباع  األمة  هذه  أول  أصلح  إنما  سبحانه  بحبله  ،واهلل    ،واالعتصام 

 . (والتعاون عليه، وال صالح آلخرها إال هبذا األمر العظيم ،والصدق يف ذلك

 ***** 
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 تاسًعا: قبسات من:

 الدعاء والذكر أبواب

 عالدعاء املمنو

 (:409فائدة )

بن حميد الشيخ صالح  ال  )  :قال  ما  اهلل  غير  يسأل  أن  هو  الممنوع:  الدعاء 

 . ( يقدر عليه إال اهلل

 املستغفرون

 (:410فائدة )

المستغفرون يف األسحار: نجاُتهم يف  )  قال الشيخ الدكتور صالح بن حميد:

َلُتهم يف َصالت هم  . ( مناجات هم، وص 

 من دعاء الفاروق 

 (:411فائدة )

»اللهم إين أعوذ بك أن تأخذين  :  الفاروق عمر بن الخطاب  من دعاء  

 . (1)«على غرة، أو تذرين يف غفلة، أو تجعلني من الغافلين 

 الدعاء الوارد عن علي زين العابدين

 (:412فائدة )

 ورد عن علي زين العابدين الدعاء التالي:

أنت، إلهي إن    تنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنإلهي كيف أدعوك وأنا أ)

لي فتستجب  أدعك  لي  ؛ لم  فيستجيب  أدعوه  الذي  ذا  أسألك ؟! فمن  لم  وإن   ،

 
 (.29517أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف ) (1)



 

367 

فمن ذا   ،، وإن لم أتضرع إليك فتنجيني ؟!فمن ذا الذي أسأله فيعطيني  ؛فتعطيني

فينجيني إليه  أتضرع  إلهي!؟الذي  من    ،،  فنجيته  لموسى  البحر  فلقت  وكما 

ونجني فيما أنا فيه من كرب    ، فصل وسلم على محمد وآل محمد الغرق، يا رب  

 . (1) (وبرحمتك يا أرحم الراحمين ،بفرج منك عاجل غير آجل

)هذا الدعاء لم أقف عليه منسوًبا لعلي زين العابدين، وال منسوًبا إلى   قلت:

على وجه مخصوص قلته  إذا  أما  به،  بأس  فال  قلته كدعاء عام  فإن  كأن    ؛ غيره، 

وال    ، فكل هذا غير مشروع  ؛ة ركعتين مرة بعد أداء صال  100مرات أو    10تذكره  

دليل عليه، ويدخل يف حكم البدعة، وخاصة أنه دعاء لم يثبت بسند صحيح عن  

واختيار ما    ،، فالخير لك أيها المسلم اتباع النبي  النبي  

 من األدعية واألذكار الجامعة(. ثبت عنه 

 من دعاء علي بن احلسني

 (:413فائدة )

 الحسين بن علي بن أبي طالب:من دعاء علي بن  ورد أن  

نَائ َك ) نَائ َك، َسائ ُلَك ب ف  يُرَك ب ف  نَائ َك، َفق  نَائ َك، م ْسك يُنَك ب ف   . (!!ُعَبْيُدَك ب ف 

أصاًل   قلت: الدعاء  لهذا  نعلم  النبي  ال  كتب     عن  يف شيء من 

العلم،   إليهلذا  أهل  نسبته  تجوز  ما    .  ال  َعْن  وغاية  ذلك  يف  يروى 

قَ  ) اَل َطاُووٍس،  َفُقْلُت:  :   ، اْلُحَسْين  ْبُن   
 
َعل ي َدَخَل  إ ْذ  َلْيَلٍة،  َذاَت  ْجر   اْلح  ي  َلف  إ نِّي 

عَ  أَلَْسَتم   ، اْلَخْير  َبْيت   َأْهل   م ْن  ح  
َصال  َسَجَد،  َرُجل   ُثم   َفَصلِّي  ْيَلَة،  الل   

ُدَعائ ه  إ َلى  ن  

ب َسْمع   َيقُ َفَأْصَغْيُت  ْعُتُه  َفَسم   ، إ َلْيه  ُسُجود ه  ي  ف ي  م ْسك يُنَك :  وُل  نَائ َك،  ب ف  ُعَبْيُدَك 

نَائ َك  نَائ َك، َسائ ُلَك ب ف  يُرَك ب ف  نَائ َك، َفق   . (!!ب ف 

 
 لم نجده يف شيء من الكتب.  (1)



 

368 

وٌس:  او  ال  ط  َج َعنِّي )   ق  ن  ف ي َكْرٍب إ ال  ُفرِّ ، َفَما َدَعْوُت ب ه  ْظُتُهن 
 . ( 1) ( َفَحف 

النبي    أن هذا  :والحاصل ، فال يجوز أن  الدعاء ليس من أدعية 

 . ا، كما تتخذ األوراد الشرعيةا ثابتً ينسب إليه، كما أنه ال يتخذ وردً 

لكن لو دعا به يف نفسه: فال حرج فيه؛ إذ إن معناه صحيح، ال مخالفة فيه،  

بابه واسع، وال يمنع منه إال ما   والدعاء بما يشاء العبد من خير الدنيا واآلخرة: 

 . ية، أو معنى باطل ان فيه اعتداء، أو مخالفة شرعك

 ال أمحل هم اإلجابة

 (:414فائدة )

عمر   اإلجابة )  :قال  هم  أحمل  الدعاء   ،ال  هم  أحمل  فإن    ،ولكن 

 (.(2) علمت أن اإلجابة معه  ،الدعاء أتممُت 

 ويف هذا يقول القائل:  

 ل   و ل   م ت   رد ني   ل م   ا أرج   و وآمل   ه

 

دتني الطلب  ا   م  ن ج  ود كف  ك م  ا ع  وا

 اللهم أجرني يف مصيبيت 

 (:415دة )فائ

»  قال   سلمة:  مصيبتيألم  يف  أجرين  خيًرا    ،اللهم  لي  وأخلف 

 . (3)«منها

 
المقدسي يف المنتقى من مسموعاته بمرو (، والضياء  67رج بعد الشدة )صرواه ابن أبي الدنيا يف الف  (1)

 من طرق عن طاووس. ،(41/381(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )9)ص

(2)  ( االقتضاء  يف  تيمية  ابن  منهم  الخطاب،  بن  لعمر  العلم  أهل  من  كثير  يف  ،  (2/229نسبه  القيم  وابن 

 من كتب الحديث. ، ولكن لم أجده يف شيء (17ص)الجواب الكايف 

إلى    (3) اهلل  يشير  رسول  سمعت  قالت:  أهنا  سلمة،  أم  يقول:  حديث  تصيبه ،  مسلم  من  »ما 

= 
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 إن اهلل ينزل املعونة على قدر املؤونة

 (:416فائدة )

 . (1) ةنوإن اهلل ينزل المعونة على قدر المؤ

 الدعاء

 (:417فائدة )

 قبلة الدعاء هي قبلة الصالة.

 . ة وغيرهمعلو اهلل على خلقه من الجهمي يقال هذا لنفاة

الطحاوية:قال   على  شرحه  يف  الشيخ  آل  صالح  كلمة  )  الشيخ  عند    َثم  

ماء قبلة الدعاء.  ،المتكلمين وطائفة من ُنَفاة العلو  وهي أهنم يقولون: إن  الس 

لوا:  قا  ،إذا قال لهم قائل: فطرة اإلنسان أن ُه إذا أراد أن يدعو ات َجَه إلى السماء 

 لدعاء.هذا ألن  السماء قبلة ا 

قبلة   السماء  إن   قالوا:  السنة  إلى  المنتسبين  َدها بعض  ربما رد  الكلمة  وهذه 

الصالة،  ،  الدعاء الدعاء  فأعظم  الدعاء،  قبلة  ليست  فالسماء  باطل،  وهذا 

ذلك  ومع  المسألة،  ودعاء  العبادة  دعاء  من  فيها  لما  صالًة  َيْت  ُسمِّ والصالة 

ام، فقبلة الدعاء هي قبلة الصالة، وهي قبلة بلة الصالة إلى بيت اهلل الحرُجع َلت ق

 
= 

اَّلل:   أمره  ما  فيقول  لي   [،156البقرة:]   ژڄڄڄڃڃژمصيبة،  وأخلف  مصيبتي،  يف  أجرين  اللهم 

مين خير من أبي  قالت: فلما مات أبو سلمة، قلت: أي المسل  ا منها«،َّلل له خيرً ا منها، إَّل أخلف اخيرً 

بيت أول  اهلل    سلمة؟  رسول  إلى  اهلل  هاجر  رسول  لي  اهلل  فأخلف  قلتها،  إين  ثم   ،

( 918. أخرجه مسلم.) 

 :»إن المعونة تأتي عن أبي هريرة، قال: قال رسول اهلل    ،(8878يشير إلى ما أخرجه البزار )(  1)

 لبالء«. من اَّلل على قدر المؤونة، وإن الصبر يأتي من اَّلل على قدر ا
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ُه إليها عند دفنه، وهي مكة أو الكعبة   ُه إليها عند احتضاره وُيَوج  المي ت التي ُيَوج 

فها اهلل.   التي شر 

إذا  ف اع ي  للد  المشروع  بل  الدعاء،  قبلة  السماء  إن   يقول:  من  قول  ال يصح 

يدعو أن  أك  أراد  هذا  القبلة،  إلى  يتوجه  يديه  أن  رفع  إذا  ُثم   الدعاء،  مل حاالت 

يتجه بوجهه وببصره إلى القبلة، قد يرفع وجهه إلى السماء، مثل و ا  مفإنه يرفعه

بدر من  ما حصل   يف  فقدالن بي  منكبيه،    ،  رداؤه عن  يديه شديًدا حتى سقط  رفع 

بكر أبو  له  اَّلل»  :فقال  رسول  ربك،  ،يا  مناشدتك  ما    كفاك  لك  سينجز  فإنه 

اهلل،،  (1) « وعدك من  الفرج  طلب  يف  اإللحاح  ألجل  هذا  ه   َوْجه  وليس   وَرْفُع 

قبلة ماء  الس  أن   النبي  ؛ ألجل  فيه وجهه  كان      ألن  أكثر دعاء  ال يرفع 

عن رفع البصر     إلى السماء؛ بل يف الصالة وهي دعاء هنى فيها نبينا

 إلى السماء. 

 ***** 

 

 

 
القبلة، ثم مد يديه،    فاستقبل نبي اَّلل  » وفيه:    ،عن عمر بن الخطاب  ، (1763أخرجه مسلم )  (1)

 ، وليس فيه أنه رفع وجهه إلى السماء.«فجعل يهتف بربه
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 : قبسات من:أواًل

 مسائل تتعلق بالبيوع 

 الوكالة والنيابة

 (:418فائدة )

ل  وك    ن النبي  إالشيخ السدالن عن الوكالة والنيابة وقال:  تكلم  

البارقي يف شراء   ديناًرا  شاةٍ عروة  بدينارفاشرتى    ،وأعطاه  هما  احدإباع  و  شاتين 

قال أحد    فدعا له بالربكة يف بيعه،   شاة، و   بدينار  ورجع للنبي    ، بدينار

 .(1) وكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه الرواة:

 املضاربة

 (:419فائدة )

وهو   ، بانمي ثم أخذت له صورة من كتاب الشيخ الطنطاويأ زرت سليمان  

أباح الذي  وهو    ،وهذا ال زال قاضًيا يف مصر   الطنطاوي الشامي،  غير الشيخ علي

يف حين   ، سبعة يف المائة أو أكثر ؛لك للمال أرباًحا معينة ط الماولو اشرت  ،المضاربة

وإنما   ، محددة   ا يعين أرباًح   أال  أن الشرط الرئيس إلباحة المضاربة يف الماضي هو  

 هو المعمول به.  ايقال: نسبة الربع أو عشرة يف المائة من الربع أو أقل، وهذ 

 التََّورُّق

 (:420فائدة )

العثمحمد بن صال الشيخ  قال   ابن  )  :يمينح  ال    :يقول   تيمية  شيخ اإلسالم 

 
 عن عروة البارقي. ،(3642أخرجه البخاري ) (1)
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التورق مسألة  أجاز    ،(1) تجوز  وقد  بيعها،  بقصد  مؤجلة  يشرتي سيارة  أن  وهي 

 . (الجمهور ذلك 

شروطً  عثيمين  ابن  الشيخ  لجوازها،  وذكر  المداينةا  رسالة  يف   :(2)قال 

  من   د يج  وال   ،دراهم   إلى  يحتاج  أن   :-المداينة  أقسام  من  : أي–  الخامس   القسم )

 الذي   غير  آخر  شخص  على  السلعة  يبيع  ثم  ،مؤجل   بثمن  سلعة  فيشرتي  ،قرضهي

 . التورق مسألة هي  فهذه ، منه اشرتاها

 : يف جوازها  لف العلماء  وقد اخت

قال   فمنهم ويكون غرضه  ؛إهنا جائزة   :من  السلعة  يشرتي  الرجل  إما    : ألن 

 . وكالهما غرض صحيح ،وإما عوضها  ،عين السلعة 

العلماء   قال ومن  تجوز  :من  ال  دراهم إهنا  أخذ  هو  منها  الغرض  ألن  ؛ 

، وتحليل المحرم بالوسائل التي ال يرتفع ودخلت السلعة بينهما تحلياًل  ،راهم بد

المفسدة شيئً   هبا حصول  يغني  النبي    ،ا ال  قال  األعمال  »:  وقد  إنما 

 . (3) «بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نو 

، وهو  ابن تيميةر شيخ اإلسالم  اختيا  هو والقول بتحريم مسألة التورق هذه  

بل جعلها اإلمام أحمد يف رواية أبي داود من العينة كما  ؛  رواية عن اإلمام أحمد

 .(4) نقله ابن القيم

 : وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط   ، ا لحاجة الناس اليوم ولكن نظرً 

 
 (.5/392الفتاوى الكربى ) ينظر: (1)

 (. 7ص)ينظر: رسالة المداينة  (2)

 عن عمر بن الخطاب.  ،(1907ومسلم )  ،(1البخاري ) أخرجه (3)

 (. 5/801ينظر: هتذيب السنن ) (4)
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محتاًج  -1 يكون  الدراهم أن  إلى  محتاًج   ،ا  يكن  لم  يجوزفإن  فال  كمن  ا   ،

 . يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره

ع -2 الحصول  من  يتمكن  ال  كالقرضأن  مباحة  أخرى  بطرق  المال  ،  لى 

ألنه ال    ،فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة

 . حاجة به إليها

بعتك إياها    :مثل أن يقول   ، أن ال يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا -3

 ، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرم  ،نحو ذلك  عشر أوالعشرة أحد  

هذا مثل  يف  قال  أنه  أحمد  اإلمام  عن  بدراهم  :نقل  دراهم  يصح  ، كأنه  هذا    ،ال 

أحمد اإلمام  السل   :وعليه،  كالم  قيمة  الدائن  يعرف  أن  الصحيح  عة  فالطريق 

 . ثم يقول للمستدين: بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة  ،ومقدار ربحه 

 ألن النبي    ؛ بيعها المستدين إال بعد قبضها وحيازهتان ال يأ -4

 . هنى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم

األربعة  الشروط  هذه  تمت  متوجه  ،فإذا  التورق  مسألة  بجواز  القول    ، فإن 

 . كيال يحصل تضييق على الناس 

معلومً  بوليكن  الدائن  على  المستدين  يبيعها  أن  يجوز  ال  أنه  مما  ا  أقل 

 . (اشرتاها به بأي حال من األحوال؛ ألن هذه هي مسألة العينة

 اإلجارة املنتهية بالتمليك

 (:421فائدة )

 اإلجارة المتبوعة بالتمليك محظوراهتا: 

 التأمين الذي على المستأجر. . 1

 الدفعة المقدمة.  . 2
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 لو تلفت أو تلف بعضها يلزم المستأجر بالغرامة.  . 3

 . التملكوقد أجازوا اإلجارة بالوعد ب

 االقرتاض من البنوك لشراء السكن

 (:422فائدة )

جائز.  فهو  بأقساط  الموظف  على  باعه  ثم  البيت  البنك  اشرتى  إذا    إذا  إال 

 فهذا الشرط باطل.  ،شرتط البنك: أنه يف حال تأخر القسط فإن عليه فوائد ا

 امليسر

 (:423فائدة )

تي يف البيوع  ملة الهي المعاالميسر:  )  :محمد بن صالح العثيمينقال الشيخ  

 .( التي تحتمل الُغنَْم والُغرمَ 

 القيمة والثمن

 (:424فائدة )

الفرق بين القيمة والثمن عند الفقهاء: أن القيمة  )  :البسامعبد اَّلل  قال الشيخ  

هي القيمة الذاتية، أما الثمن فهو ما تنتهي إليه الرغبات، ومث ل لذلك بالسهم من  

 .( ئة، وثمنه يختلفتية ماشركة منتجة، فإن قيمته الذا

 أنواع التأمني

 (:425فائدة )

 إن التأمين نوعان: )  :البسامعبد اَّلل قال الشيخ 

األول: على  النوع  التأمين  وهو  التجاري،    ، والسيارة   ،التجارة  :التأمين 

وهو    ،والبضائع  ، والعمارة  ،والحياة الميسر؛  هو  وهذا  قال:  االعتماد،  وفتح 

ر أن الشخ   عليه ذلك فيكون اإلثم على الطرف الثاين. ص ُفرضحرام، وإن ُقدِّ
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التعاونية،    الثاين:  النوع التأمين  بصناديق  يسمى  ما  وهو  التعاوين،  التأمين 

فيه   ما  يكون  تعاوين  صندوق  لألسرة  يكون  أن  أو  مثل:  بحادث،  يصاب  لمن 

وكذلك لو اتفق أصحاب مهنة أو مدرسة على وضع صندوق   لخ. إ يفتقر، أو...

 . اقلغرض اإلنف

 هذا جائز.  ل:قا

الشيخ    قال:و العثيمين  أما  ، وإن    محمد بن صالح  ر 
َمْيس  التأمين  فيقول: إن 

 . (عقود التأمين كلها عقود باطلة

 ما حكم التأمين االجتماعي؟  :البسامعبد اَّلل وسئل الشيخ  

البضائع )  فقال: التأمين على  التجاري، وهو  التأمين    ، والسيارة   ،الحرام هو 

 . ( رهاوغي ،والحياة

 معنى املؤجل

 (:426فائدة )

 . (المؤجل ال يعجل، وشرطه باطل)  :البسامعبد اَّلل قال الشيخ 

أن الدائن يضع بعض    :أي   ،وتعجل(   ضعْ )اختلف العلماء يف مسألة:    قلت:

جوا  واحتوالمدين يتعجل يف السداد، فجمهور العلماء على عدم الجواز،    ، الدين

 . مقابل تأخير السداد الدين  وهو زيادة ،بأنه يشبه الربا الصريح 

المالكي رشد  ابن  ْز  )  :(1)قال  ُيج  لم  من  وتعجل) وعمدة  شبيه    (ضع  أنه 

 . ( المجمع على تحريمها(2) بالزيادة مع النظرة

 
 .( 2/144اية المجتهد )ينظر: بد( 1)

 النظرة: التأجيل. (2)
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وابن القيم، وهو أحد القولين ابن تيمية شيخ اإلسالم   : وأجازها آخرون منهم

 .( 1)حاشيته   كما يف ، من فقهاء الحنفية  وأجازها ابن عابدينألحمد والشافعي،  

 :واستدلوا على جوازها بعدة أدلة

لما    أن النبي    ، ما رواه الحاكم والطرباين عن ابن عباس   منها:  -1

  ،إنك أمرت بإخراجنا   ، يا نبي اهلل   : فقالوا   ، أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم 

، فقال رسول اهلل   ل   . ( 2) « ضعوا وتعجلوا »   : ولنا على الناس ديون لم َتح 

ر  لي وأنا أزيدك  :إنما الربا»  : ول عبد اهلل بن عباس  ق  :نهاوم -2   ،أ خِّ

ل  لي وأنا أضع عنك جِّ  . (3)«وليس ع 

والمدين(   :ومنها -3 )الدائن  للطرفين  مصلحة  فيها  المعاملة  هذه  ؛  أن 

 . والمدين يستفيد بوضع بعض الدين عنه ،فالدائن يستفيد تعجيل الدين

ذلك م  َحر  من  دليل  عن  علىقياس    بأن  :وأجابوا  المعاملة  ال    هذه  الربا 

الربا   ،يصح األ  ،ألهنا عكس  زيادة  مقابل  الدين  يزيد  الربا  نقص    ،جل ففي  وهنا 

ذا هو معنى كالم ! وه ؟فكيف تقاس المسألة على عكسها  ،الدين ونقص األجل 

 . ابن عباس السابق

القيمو ابن  الربا)  :(4) قال  ضد  ذل   ؛ وهذا  األجل  فإن  يف  الزيادة  يتضمن  ك 

 
 (. 5/160ينظر: الدر المختار ) (1)

 ،قال الذهبي: الزنجي ضعيف .  (2325والحاكم يف المستدرك )  ،(817)  أخرجه الطرباين يف األوسط  (2)

(،  وهو ضعيف وقد ُوثِّق  ،فيه مسلم بن خالد الزنجي)  :قال يف مجمع الزوائد، والعزيز ليس بثقة  وعبد

  ، ليس فيه إال مسلم بن خالد الزنجي  ،إسناده حسن(: )1/396يف أحكام أهل الذمة )  وقال ابن القيم 

 (.عن رتبة الحسن وحديثه ال ينحط

 (.14362أخرجه عبد الرزاق يف المصنف )( 3)

 (. 2/13غاثة اللهفان ): إينظر (4)
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وذينوالد بالغريم ،  محض  إضرار  من  لك  الغريم  ذمة  براءة  تتضمن  ومسألتنا   ،

يتعجلهوانتفاع    ، الدين بما  فكالصاحبه  غير ضرر،  ،  من  االنتفاع  له  هما حصل 

برب   مختص  ونفعه  بالمدين،  الحق  ضرره  فإن  عليه،  المجمع  الربا  بخالف 

 . ( ، فهذا ضد الربا صورة ومعنىالدين

اللج هذهوسئلت  عن  الدائمة  فقالتالمسأ  نة  فيها  هذه  )  :(1)لة  المسألة 

العلم  أهل  بين  والتعجيلخالف  الوضع  جواز  قوليهم  من  والصحيح  وهو    ،، 

ومنسوب إلى    ، وابن القيم  ،ابن تيمية   :واختيار الشيخين   ،رواية عن اإلمام أحمد

 .هـ(. أ. ...بن عباس ا

الفقهي المجمع  قرارات  المؤجل )  :(2)ومن  الدين  من  ألجل    ،الحطيطة 

المدين  ؛عجيله ت الدائن أو  أكانت بطلب  ال    ا،)ضع وتعجل( جائزة شرعً   ، سواء 

 .هـأ.  .(تدخل يف الربا المحرم

 حكم بيع السماد النجس

   (:427فائدة )

الشيخ   اَّلل  قال  السرجين)  :البسامعبد  عينه؛  (3) إن  النجس  السماد  وهو   :

ل  الميتة؛  دهون  وكذلك  بيعه،  يجوز  ال  اآلدمي؛  براز  يحمل  السكالذي  ماد  كن 

 . (الطاهر يجوز بيعه

 
 (.13/168تاوى اللجنة الدائمة )ينظر: ف (1)

 (.13945سؤال رقم ) ،ينظر: موقع اإلسالم سؤال وجواب على شبكة اإلنرتنت (2)

ما   (3) أو  بل،  الز  وهو  سركين.  أعجمية  كلمة  أصلها  والبعر،   السرجين:  وث  الر  من  الحيوان  من  يخرج 

 كالغائط لإلنسان. 
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 تصرف الفضولي

 (:428فائدة )

الفضولي هو الذي يتصرف يف ملك غيره، قال:  )  :البسامعبد اَّلل  قال الشيخ  

ال يجيزان بيعه، ولو أقره المالك، مثال ذلك:  ،  (2) والشافعي،  (1) إن اإلمام أحمد

 الك. من الملو باع رجل ملك غيره كسيارة أو بيت أو غير ذلك من غير وكالة  

فهما يجيزانه إذا وافق المالك، وأجازه  ،  (4) وأبو حنيفة،  (3) أما اإلمام مالك

 . ( الحاكم الشرعي

آخر: موضع  يف  المالك،  )  وقال  أجازه  إذا  الفضولي  تصرف  الصحيح  إن 

 خالًفا ألحمد والشافعي. 

بذمته  أو  نفسه  مال  من  الفضولي  اشرتى  الُمْشَتَرى    ، وإذا  أن  قلبه  يف  ونوى 

الفالن  صح  يلزمه  ؛  فالبيع  وإال  له،  اشرتاه  الذي  الشخص  أجازه  إن  لتصرف 

 شخصيًّا، يعني: العقد صحيح. 

له   انتقل  أنه  أو  وكيل،  أنه  ذلك  بعد  تبين  ثم  لغيره،  ملًكا  الفضولي  باع  ولو 

 . (إرًثا، أو غير ذلك؛ جاز البيع

 بيع الوقف إذا تعطل

 (:429فائدة )

الشيخ   اَّلل  سئل  درسه  البسام  عبد  الحيف  بتاريخ: يف  اَّلثنين  يوم  المكي   رم 

 ما حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه؟  ه :6/8/1417

 
 (.1/308ر السبيل يف شرح الدليل )ينظر: منا  (1)

 (.5/66ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )( 2)

ال ك إلَى َأشَرف  الَمَسال ك   (3)  (.1/80ف ي فقه  اإلَمام  َمال ك ) ،ينظر: إْرَشاُد الس 

 (.436ص)ينظر: كنز الدقائق  (4)
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ولو تعطلت منافعه على مذهب الجمهور، واإلمام   ،  يجوز بيع الوقف )ال   فقال: 

حنيفة  أحمد   ، ( 3) ومالك   ، ( 2) والشافعي   ، ( 1) أبو  اإلمام  إذا    : ( 4) ومذهب  بيعه  جواز 

 . ( ما يماثله مما لم تتعطل منافعه   مته يف تعطلت منافعه؛ على شرط أن توضع قي 

قائاًل: تيمية    وأضاف  ابن  الوقف هو قول شيخ اإلسالم  وأوسع األقوال يف 

 ،،(5) (ويجوز نقله للمصلحة أنه يجوز نقله إذا تعطلت منافعه. 

 بيع بيوت مكة

 (:430فائدة )

الشيخ   ئِل  الت   :البسامعبد اَّلل  س  بيع بيوت مكة، وهل األحاديث  ي  ما حكم 

 يف تحريم بيعها وإجارهتا صحيحة؟  وردت

رباع مكة، أي:  )   فقال: بيع  التي وردت يف عدم جواز  إن جميع األحاديث 

الصحابة   زمن  يف  منعقد  اإلجماع  وإن  ضعيفة،  أحاديث  كلها  وعقاراهتا؛  بيوهتا 

 .((6) على جواز بيعها وإجارهتا

 البضاعة ال ترد

 (:431فائدة )

ط بعض المحالت على البضائع بقوله:  إن شر)  : البسامعبد اَّلل  قال الشيخ  

ال ترد بعد خروجها من المحل، وكتاباهتم يف ذلك، هذا شرط ليس يف كتاب اهلل،  

 
 (.296ص)ولسان الحكام   ،(7/459ينظر: البناية شرح الهداية ) .هناك قول بالجواز للحنفية (1)

 (. 5/513والنجم الوهاج يف شرح المنهاج ) ،(2/11لشيرازي )، ا ينظر: المهذب (2)

 (. 4/127ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) (3)

 (.6/28بن قدامة )، اينظر: المغني (4)

 (.31/214نظر: مجموع الفتاوى )ي( 5)

 (.4/345وحاشية الروض المربع ) ،(4/196بن قدامة )، اينظر: المغني (6)
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وال عربة لكالمهم، فهو شرط باطل، وللمشرتي إذا وجد عيًبا أن يرد البضاعة؛  

 . ( فإن قبلوا وإال فليخاصمهم، والحق معه

 إحياء املوات

 (:432فائدة )

شخص استولى على أرض موات ليست ملًكا    :البسامَّلل  عبد ا  وسئل الشيخ

رها أو سرتها، فهل له أن يبيعها قبل أن ُيحييها ويخرج  ألحد، ثم حجرها أو سو 

ة؟   له ُحج 

 . هو أحق هبا من غيره، وهذا ُيسمى االختصاص عند الفقهاء) فقال:

 . أكثر الفقهاء قالوا: ال ُتملك بذلك وقال:

 . ((1) ق يف بيعهاله الح والصحيح أن  قال:و

 بيع املعني

 (:433فائدة )

ئِل  الشيخ عبد اَّلل   لحكيم بن حزام يف    الرسول    قال   :البساموس 

 « الصحيح:  عندكالحديث  ليس  ما  تبع  السلم (2) « َّل  بيع  أليس  السائل:  قال   ،

 عبارة عن بيع ما ليس عنده؟

الشيخ:ف الرسول  )  قال  ذاته،    هنى  المعروف  المعين  بيع  عن 

 يارة، وهذا البيت، فال يصح بيعه حتى يكون مملوًكا للبائع أو وكياًل. ذه السكه

 
 (.5/423بن قدامة )، اينظر: المغني (1)

وأحمد يف   ،(4613والنسائي )  ،(2187وابن ماجه )  ،(1232والرتمذي )  ، (3503أخرجه أبو داود )  (2)

 (.15311مسنده )
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السلم فالمعين    :أما  الذمة،  يف  موصوف  بل  معين؛  غير  شيء  بيع  فهو 

 . (المعروف قد ال يوافق مالكه، أو يموت ويتلف

 املسابقات لرتويج البضائع

 (:434فائدة )

اَّلل   عبد  الشيخ  ا )  :البساموقال  المسابقات  يعإن  أصحاب  لتي  ملها 

 المحالت لرتويج بضائعهم وتكثير زبائنهم؛ ال بأس هبا.

الشيخ   من  أنا  سمعت  العثيمينوقد  صالح  بن  خ  يالمشا وبعض  ،  محمد 

 . (يقول: إن هذه المسابقات من الميسر، فإن صارت من الميسر ففيها بأس

باز ابن  العزيز  عبد  الشيخ  على  )  :(1) وقال  والسالم  والصالة  هلل  الحمد 

 وآله وصحبه أما بعد: هلل رسول ا

يف  إعالنات  بنشر  التجارية  والمحالت  المؤسسات  بعض  قيام  لوحظ  فقد 

وغيرها  جوائ   ،الصحف  تقديم  المعروضةعن  بضائعهم  من  يشرتي  لمن  مما   ، ز 

ا ليس له أو يشرتي سلعً   ، يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره

إن هذا نوع من   ،ذه الجوائز إحدى هيف الحصول على    افيها حاجة طمعً  وحيث 

شرعً  المحرم  بالباطل  ، ا القمار  الناس  أموال  أكل  إلى  من   ، والمؤدي  فيه  ولما 

وإكساد سلع اآلخرين المماثلة ممن لم يقامر   ، والتسبب يف ترويج سلعته   ، اإلغراء

والجائزة التي   ، مثل مقامرته، لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم 

 وهو القمار.  ،ا طريقه محرمة؛ لكوهنا من الميسر المحرم شرعً   حصل منت 

وليسعهم ما يسع    ، فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة

سبحانه: اهلل  قال  وقد   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹژ  الناس، 

 
 (.19/398ابن باز ) مجموع فتاوىينظر: ( 1)
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 ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ       ڇ

 [.30-29النساء:] ژک ک ک ڑ

ا بالرتاضيوهذه  تباح  التي  التجارة  الميسر    ،لمقامرة ليست من  بل هي من 

الشحناء   إيقاع  من  فيه  ولما  بالباطل،  المال  أكل  من  فيه  لما  اهلل؛  حرمه  الذي 

سبحانه:  اهلل  قال  كما  الناس،  بين   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  والعداوة 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 . [91-90:لمائدةا] ژڄ

 معنى: الدَّْين

 (:435فائدة )

الشيخ   ئل  العثيمين  وس  بن صالح  بتاريخ:  محمد  المكي  الحرم  يف درسه يف 

؟  ه :5/4/1418 ْين   على ماذا ُيطلق الد 

ْين على جميع ما يثبت بالذمة للغير، مثل: القرض والصداق  ) قال: ُيطلق الد 

 . (ؤجلةوالحقوق األخرى، وعلى أقيام المبيعات الم 

 أقساط صندوق التنمية العقاري

 (:436فائدة )

الشيخ   صندوق    :عثيمين   ابنوسئل  من  الشخص  أخذها  التي  األقساط 

 التنمية العقاري لتعمير سكنه، ثم مات، ولم يكمل دفعها، هل تبقى دينًا يف ذمته؟

حياته )   فقال:  يف  دفعها  وجب  التي  بذمته،   ،األقساط  تكون  يدفعها  لم  ثم 

 .( بل تقسيمها، أما األقساط التي بعد وفاته فتكون يف ذمة الورثة ركته قوتدفع من ت 
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 الشرط اجلزائي

 (:437فائدة )

يف درسه يف الحرم المكي بعد المغرب بتاريخ: البسام  عبد اَّلل  وسئل الشيخ  

 هل يصح الشرط الجزائي؟  ه :22/1/1419

ع)  فقال: المقاول  اتفق  إذا  ومثاله:  العلماء،  كبار  مجلس  أنهأجازه  إذا    لى 

أن يدفع عن كل  : كان عليه شرط ، انتهت المدة المتفق عليها قبل أن ينتهي العمل

 . (يوم تأخير خمسة آالف مثاًل 

 أخذ األجرة على الكفالة

 (:438فائدة )

يجوز أخذ األجرة على  )  :درسه يف الحرموقال الشيخ أبو بكر الجزائري يف  

 . (إلخراج سجل تجاري أو إقامة  ،الكفالة 

 اإلخوةحيجب  اجلد

 (:439فائدة )

والشيخ    ،ابن تيميةإن شيخ اإلسالم  )  :محمد بن صالح العثيمينقال الشيخ  

بن سعدي  الرحمن  آخرين  ،عبد  مثل   : وعلماء  األخوة،  الجد يحجب  أن  يرون 

 .(1) (األب، والجمهور يرون أن الجد يقاسم األخوة

 التربع باألعضاء

 (:440فائدة )

ا مسألة  يف  العلماء  قطًعا،  لتربع  اختلف  حرمه  من  العلماء  فمن  باألعضاء، 

 ومنهم من أجازه عند الضرورة بشروط. 

 
 (. 6/308ابن قدامة ) ،والمغني ،(31/342ينظر: مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) (1)
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فمن العلماء الذين منعوا وحرموا التربع باألعضاء، فضيلة الشيخ محمد بن  

)ال يحل ألحٍد أن يتربع بشيٍء من جسده، ال    ، يقول فضيلته:ينصالح بن عثيم 

واحًدا،  شيًئا  إال  موته،  بعد  وال  حياته،  ا   يف  يتربع وهو  أن  لإلنسان  فيجوز  لدم، 

 بدمه، بشرط أال يتضرر بسحبه منه، وأن ينتفع به المريض. 

أن الدم يخلفه دم آخر، فإذا ُسحب من العروق:    والفرق بينه وبين األعضاء:

 . (1) منه( ُعوض بدل ذلك دم  آخر، وحينئٍذ ال يكون متضرًرا بأخذ هذا

الشيخ   سماحة  العزيزويقول  باز:  عبد  وميًتا،  )المس  بن  حيًّا  محرتم  لم 

يؤذيه  بما  له  التعرض  عدم  خلقته  ،والواجب  يشوه  وتقطيعه،    ،أو  عظمه  ككسر 

، ويستدل به على عدم (2)«كسر عظم الميت ككسره حيًّاوقد جاء يف الحديث: » 

جواز التمثيل به لمصلحة األحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ ألن  

 ظمه. ذلك أبلغ من كسر ع

قد وقع الخالف بين العلماء يف جواز التربع باألعضاء، وقال بعضهم: إن  و

نظر، واألقرب عندي  فيه  الكلى، وهذا  أمراض  لكثرة  يف ذلك مصلحة لألحياء 

ا له،  ا بأعضاء الميت وامتهانً أنه ال يجوز للحديث المذكور، وألن يف ذلك تالعبً 

بحر يبالون  وال  المال،  يف  يطمعون  قد  الم والورثة  يرثون  مة  ال  والورثة  يت، 

 . (3)جسمه، وإنما يرثون ماله فقط(

ئل الشيخ عبد العزيز بن   آل الشيخ، نائب المفتي العام بالمملكة: عبد اَّلل وس 

 هل يجوز التربع باألعضاء من الحي بعد أن يموت؟ 

 
 (.12، جواب السؤال رقم66ينظر: اللقاء الشهري، ابن عثيمين )ص( 1)

(2)  ( مسنده  يف  أحمد  اإلمام  )24218أخرجه  داود  وأبو   ،)3207( ماجه  وابن  حديث 1616(،  من   ،)

 .عائشة

 (. 13/364ينظر: مجموع فتاوى ومقاالت، ابن باز ) (3)
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من  )  فقال: بشيء  يتربع  أن  له  يصح  فال  له،  ملًكا  ليست  اإلنسان  أعضاء 

 . جسمه

 . (العلماء أجاز ذلك إذا اضطر إليه الحي  إن بعض  ثم أضاف:

الشيخ   اَّلل  وسئل  الحرمدرس يف  البسام  عبد  يف  األعضاء،    :ه  نقل  يجوز  هل 

 مثل: الكلى والكبد وغيرهما؟ 

اختلف العلماء يف مسألة نقل األعضاء، والراجح من أقوالهم: جواز  )  فقال:

 . (ذلك

 :(1) أما مجمع الفقه اإلسالمي فقد قرر ما يلي

إذا لم يكن    ،ر قراُر مجمع الفقه اإلسالمي بجواز التربع باألعضاء فقد صد )

من   مطولة  بحوث  بعد  القرار  صدر  وقد  صاحبها،  وفاة  إلى  يؤدي  هبا  التربع 

ننقله هنا على طوله لما فيه  الفقهاء واألطباء والمختصين، ونحن  مجموعة من 

ن انتفاع اإلنسان  ( بشأ26من الفوائد الطبية والشرعية، وقد جاء يف القرار رقم )

 يلي:  حيًّا كان أو ميًتا ما  بأعضاء جسم إنسان آخر،

بجدة الرابع  المنعقد يف دورة مؤتمره  اإلسالمي  الفقه    ، )إن  مجلس مجمع 

من   السعودية،  العربية  المملكة  الموافق 1408/صفر/23-18يف  -6  هـ، 

وا1988)فرباير(//شباط  11 الفقهية  األبحاث  على  اطالعه  بعد  لطبية  م، 

إنسان   جسم  بأعضاء  اإلنسان  انتفاع  موضوع  بخصوص  المجمع،  إلى  الواردة 

 آخر حيًّا أو ميًتا. 

إلى أن  هذا الموضوع أمر واقع   ويف ضوء المناقشات التي وجهت األنظار 

 
 (.4/343ع الفقه اإلسالمي )ينظر: مجلة مجم( 1)
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يف  والمشوبة  المفيدة،  اإليجابية  نتائجه  والطبي، وظهرت  العلمي  التقدم   فرضه 

  الناجمة عن ممارسته من دون   ،الجتماعيةسية واكثير من األحيان باألضرار النف 

مقاصد إعمال  مع  اإلنسان،  كرامة  هبا  تصان  التي  الشرعية  والقيود    الضوابط 

للفرد  غالبة  ومصلحة  خير  هو  ما  كل  بتحقيق  الكفيلة  اإلسالمية  الشريعة 

 والجماعة، والداعية إلى التعاون والرتاحم واإليثار. 

النقاط يف  الموضوع  هذا  حصر  البحث التي    وبعد  محل  فيها    ، يتحرر 

 وتنضبط تقسيماته وصوره وحاالته التي يختلف الحكم تبًعا لها. 

 قرر ما يلي:

 من حيث التعريف والتقسيم:

أنسجة وخاليا ودماء    أوًَّل: اإلنسان، من  أي: جزء من  بالعضو،  يقصد هنا 

 ونحوها، كقرنية العين، سواء أكان متصاًل به، أم انفصل عنه. 

ضرورة    نتفاعاال  ثانًيا: إليها  دعت  استفادة  هو  البحث،  محل  هو  الذي 

وظائف   من  أساسية  وظيفة  على  المحافظة  أو  الحياة،  أصل  المستفيد الستبقاء 

 الجسم: كالبصر ونحوه، على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محرتمة شرًعا. 

 تنقسم صور االنتفاع هذه إلى األقسام التالية:  ثالًثا:

 . نقل العضو من حي -1

 العضو من ميت. نقل  -2

 النقل من األجنة.  -3

 وهي نقل العضو من حي، تشمل الحاالت التالية:  الصورة األولى:

نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل   •

 الجلد والغضاريف والعظام واألوردة والدم ونحوها.
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ال  • إنسان حي إلى جسم إنسان آخر، وينقسم  عضو  نقل العضو من جسم 

 وما ال تتوقف عليه:  ،هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة  يف

ا، وقد يكون غير فردي، فاألول  أما ما تتوقف عليه الحياة، فقد يكون فرديًّ 

 كالقلب والكبد، والثاين كالكلية والرئتين. 

ومنه    ، وأما ما ال تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية يف الجسم

يقوم   تأثير  و   هبا.ماال  له  ما  ومنه  يتجدد،  ما ال  ومنه  كالدم،  تلقائًيا  يتجدد  ما  منه 

وخاليا   والمبيض  كالخصية  العامة،  والشخصية  والموروثات،  األنساب  على 

 الجهاز العصبي، ومنه ما ال تأثير له على شيء من ذلك. 

 وهي نقل العضو من ميت:  الصورة الثانية:

 ويالحظ أن الموت يشمل حالتين: 

ال رجعة فيه    ،موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطاًل هنائًيا   ولى:لة األالحا

 ا. طبيًّ 

الثانية: تامًّ   الحالة  توقًفا  والتنفس  القلب  طبيًّ   ،اتوقف  فيه  رجعة  فقد  ال  ا، 

 روعي يف كلتا الحالتين قرار المجمع يف دورته الثالثة.

الثالثة: من   الصورة  االستفادة  وتتم  األجنة،  من  النقل  يف  وهي  ثالث  ها 

 حاالت: 

 حالة األجنة التي تسقط تلقائًيا.   -1

 حالة األجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي.  -2

 حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم.  -3
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 من حيث األحكام الشرعية: 

من   أوًَّل: آخر  مكان  إلى  اإلنسان  جسم  من  مكان  من  العضو  نقل    يجوز 

ذه العملية أرجح من الضرر ع من ه جسمه، مع مراعاة التأكد من أن  النفع المتوق

المرتتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك إليجاد عضو مفقود، أو إلعادة شكله أو  

أذى  للشخص  تسبب  دمامة  إزالة  أو  عيب،  إلصالح  أو  له،  المعهودة  وظيفته 

 ا. ا أو عضويًّ نفسيًّ 

يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا    ثانًيا:

كون الباذل كامل    ا، كالدم والجلد، ويراعى يف ذلك اشرتاطُ تلقائيًّ   يتجدد  العضو

 األهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتربة. 

تجوز االستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة    ثالًثا:

لعلة   العين  استئصال  عند  ما  إلنسان  العين  قرنية  كأخذ  آخر،  لشخص  مرضية 

 مرضية. 

ن  رابًعا: إلى  يحرم  حي  إنسان  من  كالقلب  الحياة  عليه  تتوقف  عضو  قل 

 إنسان آخر. 

يف    خامًسا: أساسية  وظيفة  زواله  يعطل  حي  إنسان  من  عضو  نقل  يحرم 

وإن لم تتوقف سالمة أصل الحياة عليها: كنقل قرنية العين كلتيهما، أما    ،حياته 

يأيت يف كما    ،إن كان النقل يعطل جزًءا من وظيفة أساسية، فهو محل بحث ونظر

 الفقرة الثامنة. 

يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو،    سادًسا:

أو تتوقف سالمة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته 

أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوىف مجهول 

 أو ال ورثة له.  ،الهوية 
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الحاالت   :سابًعا يف  العضو  نقل  جواز  على  االتفاق  أن   مالحظة:    وينبغي 

ب مشروط  بياهنا،  تم  إخضاع   أال  التي  يجوز  ال  إذ  العضو؛  بيع  بواسطة  ذلك  يتم 

 أعضاء اإلنسان للبيع بحال ما. 

عند   المطلوب  العضو  على  الحصول  ابتغاء  المستفيد،  من  المال  بذل  أما 

 ل اجتهاد ونظر. ا، فمحأو مكافأة وتكريمً  ،الضرورة

أصل    ثامنًا: يف  يدخل  مما  المذكورة،  والصور  الحاالت  عدا  ما  كل 

دورة   الموضوع، يف  والبحث  للدراسة  طرحه  ويجب  ونظر،  بحث  محل  فهو 

 ضوء المعطيات الطبية واألحكام الشرعية(.  قادمة، على 

 الرهان على املسائل العلمية

 (:441فائدة )

الشيخ   اَّللقال  ز  )  يد:بن حم  بن محمد  عبد  الجوزية جو  قيم  ابن  اإلمام  إن 

، وقال: إنه استدل (1) الرهان على المسائل العلمية، زيادة على الذي يف الحديث

 . (برهان أبي بكر مع المشركين؛ على أن الروم سوف يغلبون يف بضع سنين

وأما  )  :(2) حيث قال  ،يشير إلى ما ذكره ابن القيم يف كتاب الفروسيةقلت:  

وإذنهالصدِّ مراهنة   بعلمه  للمشركين  الرتمذي يف جامع   ،يق  من حديث    ،هفروى 

عن ابن عباس يف   ،عن سعيد بن جبير  ،عن حبيب بن أبي عمرة  ،سفيان الثوري

تعالى   اهلل   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھژ:  قول 

 [.3-1الروم:] ژۇ ۇ

 
أخرجه   ، «َّل سبق إَّل يف نصل، أو خف، أو حافرقال: »  يريد حديث أبي هريرة، عن النبي  (  1)

ده  وأحمد يف مسن  ،(2878وابن ماجه )  ،(3585والنسائي )  ،(1700والرتمذي )  ، (2574أبو داود )

 وصححه األلباين.  .(7482)

 (. 92ص)الفروسية ينظر:  (2)
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ألهنم وإياهم    ؛كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم:  قال

فارس  ، أوثان  أهل على  الروم  يظهر  أن  يحبون  المسلمون  أهل   ، وكان  ألهنم 

فقال   ،فذكره أبو بكر لرسول اهلل    ،فذكروه ألبي بكر    ،كتاب

اهلل   رسول  »له  سيغلبون:  إنهم  لهم «،  أما  اجعلوا    :فقالوا  ،فذكروه 

عل فج  ،وإن ظهرتم كان لكم كذا  ،فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا   ،أجاًل   مبيننا وبينك

سنين   أجل يظهروا  ، خمس  للنبي    ، فلم  ذلك  » فقال  فذكروا  أَّل  : 

 . والبضع ما دون العشر : قال سعيد «جعلت إلى دون العشر

 ۓ ے ے ھ ھ ھژ:  فذلك قوله   :قال  ،ثم ظهرت الروم بعد   :قال 

 ۅ    ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ۇئ وئوئ ەئ      ەئ ائائ   ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ

 [.5-1الروم:] ژۆئ  ۇئ

هذا حديث    :قال الترمذي،  سمعت أهنم ظهروا عليهم يوم بدر   :فيانقال س

 .(1) حسن صحيح

أيًض  األسلميويف جامعه  بن مكرم  نيار  نزلت:  قال  ، ا عن   ھ ھژ:  لما 

[، 3-1الروم:]  ژۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

وكان المسلمون يحبون ظهور   ،وكانت فارس يوم نزلت هذه اآلية قاهرين للروم

 ۈٴۇ ۈ ۆژ:  ويف ذلك قوله تعالى  ،م أهل كتاب وإياه   ألهنم   ، الروم عليهم

      ەئ ائائ   ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ

  ،وكانت قريش تحب ظهور فارس  [،5-4الروم:]  ژۆئ  ۇئ ۇئ وئوئ ەئ

خرج   ،فلما أنزل اهلل هذه اآلية   ، وال إيمان ببعث  ، ألهنم وإياهم ليسوا بأهل كتاب

 
 (. 2494أحمد يف مسنده )، و(3193رتمذي )الأخرجه  (1)
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 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھژ،  أبو بكر الصديق يصيح يف نواحي مكة

 ۉې ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

بكر ،  [4-1الروم:]  ژې ې ې ألبي  قريش  من  ناس    :فقال 

فال  أ  ،زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس يف بضع سنين ي  ،فذلك بيننا وبينكم 

الرهان  :قال   ،بلى  : قال  ؟نراهنك على ذلك  قبل تحريم  بكر   ، وذلك  أبو  فارهتن 

وهو ثالث    ،كم نجعل البضع  :بي بكرلوا ألوقا   ،والمشركون وتواضعوا الرهان

فسموا بينهم ست   :قال  ،ا ننتهي إليهفسم بيننا وبينك وسطً   ،سنين إلى تسع سنين

يظهروا  :قال،  سنين أن  قبل  سنين  الست  أبي    ، فمضت  رهن  المشركون  فأخذ 

فارس  ،بكر على  الروم  ظهرت  السابعة  السنة  دخلت  المسلمون    ،فلما  فعاب 

تسميته بكر  أبي  سن   على  قال   ، ينست  اهلل    : قال،  ژۈ ۈ ۆژ:  ألن 

 .(1) هذا حديث حسن صحيح  :قال الترمذي، وأسلم عند ذلك ناس كثير

ليس من كالم أبي    ،من كالم بعض الرواة  ؛ وذلك قبل تحريم الرهان  :وقوله

 . (النبي   بكر وال من كالم

القيم قول  نقل  ثم   ر  وأما الرهان على ما فيه ظهو)  :(2) فقال   ،المجيزينابن 

  ، فهو من أحق الحق  ؛راهن عليه الصديق  كما قد  ،م اإلسالم وأدلته وبراهينه أعال

هذا يف إذ تأثير    ؛واإلبلوهو أولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل  

أقوى الد  ، الدين  قاألن  والسنانم  ين  وبالسيف  والربهان    والمقصد  ،بالحجة 

ا كان الشارع قد أباح الرهان  وإذ  : اقالو  ن بعد.والسيف م   ،األول إقامته بالحجة 

واإلبل  بالخيل  والمسابقة  الرمي  تعلم    ،يف  على  التحريض  من  ذلك  يف  لما 

 
 (.3194الرتمذي ) أخرجه (1)

 (. 97ص) ينظر: الفروسية (2)
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للجهاد  ،الفروسية القوة  العلم   ،وإعداد  إلى  والمبادرة  المسابقة  يف  ذلك  فجواز 

 أولى وأحرى.   ؛والحجة التي هبا تفتح القلوب ويعز اإلسالم وتظهر أعالمه

 . ابن تيمية وشيخ اإلسالم   ،حنيفة ب أبي وإلى هذا ذهب أصحا

القول  هذا  أرباب  المحرم  :قال  بالباطل  ؛والقمار  المال  أكل  فكيف    ،هو 

وال    ، والصديق لم يقامر قط يف جاهلية وال إسالم  :قالوا  ؟.يلحق به أكله بالحق 

 . (  عن أن يأذن فيهفضاًل  ، على قمار أقر رسول اهلل 

 املساواة يف العطية بني األبناء

 (:442ئدة )فا

باز ابن  الشيخ  سماحة  »:  (1)سئل  الحديث:  يف  اَّللورد  بين    ،اتقوا  واعدلوا 

أم للذكر مثل حظ األنثيين أسوة يف   ، فهل المقصود المساواة المطلقة  ،« أوَّلدكم

فكلمة مثل   ،« أكلهم أعطيتهم مثل ذلك» الميراث، فالحديث على ما أظن يقول:  

إن كان يتكلم عن الذكور فقط،  م إال  الله  ،إن صحت توحي بالمساواة المطلقة 

 أفيدونا أفادكم اهلل؟ 

أن   ،رواه الشيخان عن النعمان بن بشير  ، الحديث صحيح)  :فأجاب

غالمً  أعطاه  اهلل    ،ا أباه  رسول  يشهد  حتى  أرضى  ال  أمه:  ،  فقالت 

أكل ولدك  فقال: » ،وأخربه بما فعل ،فذهب بشير بن سعد إلى النبي 

اتقوا »:  فقال: ال؟ فقال الرسول    ،«؟نالنعماأعطيته مثل ما أعطيت  

فدل ذلك على أنه ال يجوز تفضيل بعض األوالد   ،(2)« واعدلوا بين أوَّلدكم  ،اَّلل

 
 (.20/49مجموع فتاوى ابن باز )ينظر:  (1)

 عن النعمان بن بشير. ، (1623ومسلم ) ،(2587أخرجه البخاري )( 2)
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فكلهم ولده، وكلهم يرجى بره،    ؛على بعض يف العطايا، أو تخصيص بعضهم هبا

 . فال يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض

 ، ى بينهم، ويكون الذكر كاألنثىهل يسو  ،العلماء رحمة اهلل عليهم  واختلف  

كالميراث  األنثى  على  الذكر  يفضل  أن   ،أم  واألرجح  العلم،  ألهل  قولين  على 

الذي   فإن هذا هو  كاألنثيين،  الذكر  بجعل  تكون  التسوية  وأن  كالميراث،  العطية 

العدل، فيكون المؤمن يف عطيته  الميراث، وهو سبحانه الحكم  جعل اهلل لهم يف 

ك موتهك   ، ذلكألوالده  بعد  لهم  خلفه  لو  هو   ، ما  هذا  األنثيين،  حظ  مثل  للذكر 

إليهم  بالنسبة  األب   ،العدل  على  الواجب  هو  وهذا  وأبيهم،  أمهم  إلى  وبالنسبة 

العدل   ، واألم يحصل  وبذلك  األنثيين،  حظ  مثل  للذكر  األوالد  يعطوا  أن 

 .(م وهو عدل من أبيهم وأمه  ، كما جعل اهلل ذلك يف الميراث ، والتسوية

 تعامل يف دار احلربال

 (:443فائدة )

إذا لم  ربوية    يجوز التعامل يف دار الحرب بمعامالت)  قال اإلمام أبو حنيفة:

 يكن فيها ضرر على المسلم وال خديعة لغيره. 

الشيخ   فإن  بالربا  مصطفى  وهكذا  الحرب  دار  يف  التعامل  يجيز  الزرقاء 

 بشرطين: 

  يخدع غيره.أال   الشرط األول:

 . (  يضر بالمسلمينال  أ :الثاين الشرط

باب الصرف يف دار  )  :(1) جاء يف كتاب المبسوط للسرخسي الحنفي ما يلي

 
 (.14/56المبسوط للسرخسي )ينظر:  (1)
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ذُ قال  ، الحرب اهلل  ،  كر عن مكحول:  »  ،عن رسول  بين  قال:  ربا  َّل 

الحرب دار  يف  الحرب  دار  أهل  وبين  كان  المسلمين،  وإن  الحديث،  وهذا   ،»

من    ،مرساًل  والمرسل  ثقة،  فقيه  مفمكحول  حنيفة  مثله  ألبي  دليل  وهو  قبول، 

بال   ومحمد   الدرهم  المسلم  بيع  جواز  دار يف  يف  الحربي  من  درهمين 

ال يجوز، وكذلك لو باعهم ميتة،    وعند أبي يوسف والشافعي    الحرب،

مااًل  منهم  وأخذ  قامرهم،  حنيفة  أو  أبي  عند  له  طيب  المال  فذلك  بالقمار،   

 .(عي  والشاف، ا ألبي يوسفخالفً  ،ومحمد 

البيهقي قال  ثبوته،  وعدم  الحديث  هذا  ضعف  إلى  الشافعي    : (1) وذهب 

أبو حنيفة هذا ألن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول ) وإنما أحل 

،  « وأهل اإلسالم«، أظنه قال: »َّل ربا بين أهل الحربأنه قال: »  ،اهلل  

الشافعي:  ب  قال  احتج  وما  يوسف،  وأبو  األوزاعي  قال  كما  أبو  القول  يوسف  ه 

 . ( ألبي حنيفة ليس بثابت، فال حجة فيه

النووي  المهذب  وقال  فيه قوله تعالىواأل  ، )الربا محرم  :(2) يف شرح    : صل 

 ٻ ٻ ٱژ  :وقوله تعالى،  [275البقرة:]  ژڤ ڤ ٹ ٹ ٹژ

يف   يرو ،  [275البقرة:]  ژڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

قربه  :التفسير من  يقوم  مسعود  ،  حين  ابن  ر»  :قال  وروى  اَّلل لعن    سول 

: (3)«وكاتبه ،وشاهده ،وموكله ،أكل الربا. 

النووي والمرأة  :شارًحا  قال  الرجل  الربا  تحريم  يف  والعبد    ، يستوي 

 
 (.12/276معرفة السنن واآلثار )ينظر:  (1)

 (.9/491المجموع للنووي )ينظر:  (2)

 (. 3725وأحمد يف مسنده ) ،(2277وابن ماجه ) ،(3333وأبو داود ) ،(1206أخرجه الرتمذي ) (3)
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باإلجماع الحرب  ، والمكاتب  ودار  اإلسالم  دار  بين  تحريمه  يف  فرق  فما    ، وال 

سواء جرى بين مسلمين أو   ؛ ا يف دار الحرب ا يف دار اإلسالم كان حرامً كان حرامً 

المسلم بأمان أم بغيره  ؛حربي مسلم و  وبه قال مالك  ، هذا مذهبنا  ، سواء دخلها 

 . وأحمد وأبو يوسف والجمهور

حنيفة أبو  الحرب   : وقال  وأهل  المسلم  بين  الحرب  دار  الربا يف  يحرم    ،ال 

منها يهاجرا  لم  بين مسلمين  درهمً   . وال  الحرب  دار  لحربي يف  مسلم  باع  ا  وإذا 

واحتج    ،ا بدرهين جاز فتبايعا درهمً   ،ولم يهاجرا فيها    أو أسلم رجالن  ،بدرهمين

َّل ربا بين مسلم وحربي »  :قال  ،ن النبي  ع  ،له بما روي عن مكحول 

 . فالعقد الفاسد أولى  ؛ وألن أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد ؛«الحرب يف دار 

وألن ما    ، واحتج أصحابنا بعموم القرآن والسنة يف تحريم الربا من غير فرق 

ربً ك ربً ان  كان  اإلسالم  دار  يف  محرمً ا  الحربا  دار  يف  مسلمان    ،ا  تبايعه  لو  كما 

اإلسالم  ، مهاجران دار  يف  وحربي  مسلم  تبايعه  لو  دار    ،وكما  يف  حرم  ما  وألن 

هناك المعاصي  ؛اإلسالم حرم  وسائر  يف   ،كالخمر  يجوز  ال  ما  على  عقد  وألنه 

 . كالنكاح الفاسد هناك  ؛دار اإلسالم فلم يصح

ولو صح    ، فال حجة فيه  ، أنه مرسل ضعيف  : عن حديث مكحول  الجواب و 

 . ا بين األدلة لتأولناه على أن معناه ال يباح الربا يف دار الحرب جمعً 

بال عقد  :قولهم  وأما   الحربي مباحة  أموال  إن    ، إن  الدعوى  فال نسلم هذه 

بي  ل الحركما إذا دخ  ،فإن دخلها بغير أمان فالعلة منتقضة  ،دخلها المسلم بأمان

وأنه ال يلزم من كون أموالهم    ،ا بدرهميندار اإلسالم فبايعه المسلم فيها درهمً 

بضاع نسائهم بالسبي دون  أولهذا تباح    ، تباح باالغتنام استباحتها بالعقد الفاسد 

 (. العقد الفاسد
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 معاملة املسلم لغري املسلم

 (: 444فائدة: )

الش بازسئل سماحة  ابن  العزيز  عبد  تجاه    الواجب  ما :  (1) يخ  المسلم  على 

المسلم  ذميًّ   ؛غير  كان  المسلمينسواء  بالد  يف  المسلم    ،ا  أو  بالده،  يف  كان  أو 

 أفيدونا أثابكم اهلل؟  ن يف بالد ذلك الشخص غير المسلم. يسك 

 : ا متعددةإن من المشروع للمسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمورً ) : فأجاب

اهلل    :منها إلى  إل  ،الدعوة  يدعوه  اهلل بأن  اإلسالم،    ،ى  له حقيقة  ويبين 

ذلك أمكنه  اإلحسان،    ،حيث  أعظم  هو  هذا  ألن  البصيرة؛  لديه  كانت  وحيث 

وإلى من اجتمع به من اليهود   ،وأهم اإلحسان، الذي يهديه المسلم إلى مواطنه 

المشركين  ،والنصارى من  غيرهم  النبي    ؛أو  »لقول  د:  على من  ل 

 وقوله مسلم يف صحيحه،  اإلمامرواه ، (2) «خير فله مثل أجر فاعله

إلى خيرب  لعلي   بعثه  فواَّلل ألن  : »قال   ،وأمره أن يدعو إلى اإلسالم  ،لما 

 متفق على صحته. ، (3) « خير لك من حمر النعمبك رجاًل يهدي اَّلل 

  ، كان له من األجر مثل أجور من تبعه   : من دعا إلى هد  : » وقال  

كان عليه من اإلثم مثل آثام  :  لة لى ضال ومن دعا إ ،  ا َّل ينقص ذلك من أجورهم شيئً 

رواه مسلم يف صحيحه، فدعوته إلى  ،  ( 4) « ا َّل ينقص ذلك من آثامهم شيئً   ، من تبعه 

 ومن أفضل القربات.   ، من أهم المهمات   ، ونصيحته يف ذلك   ، وتبليغه اإلسالم   ، اهلل 

 
 (.6/284مجموع فتاوى ابن باز )ينظر: ( 1)

 أبي مسعود األنصاري.عن  ،(1893أخرجه مسلم ) (2)

 ل بن سهد. عن سه ، (2406ومسلم ) ،(2942أخرجه البخاري ) (3)

 عن أبي هريرة. ،(2674أخرجه مسلم ) (4)
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ا أو  ال يجوز أن يظلمه يف نفس وال يف مال وال يف عرض إذا كان ذميًّ   ا:ثانيً 

معاهدا  ستأمنا م الحق  ، أو  إليه  يؤدي  ماله  ، فإنه  يف  يظلمه  بالسرقة  ، فال  وال    ، ال 

ا  وال بالغش، وال يظلمه يف بدنه ال بضرب وال بغيره؛ ألن كونه معاهدً   ،بالخيانة

 . (ا يف البلد أو مستأمنا يعصمهأو ذميًّ 

 مرياث القاتل

 (:445فائدة )

 القتل المأذون فيه ال يمنع اإلرث. 

القتل بغير حق،    : والقتل المانع من اإلرث هو)  :(1)المغني  امة يف قال ابن قد

وهو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد، وشبه العمد، والخطأ، وما جرى 

ليس   وما  والنائم،  والمجنون،  الصبي،  وقتل  بالسبب،  كالقتل  الخطأ؛  مجرى 

قصاًص  كالقتل  الميراث؛  يمنع  لم  ذكرنا  مما  بشيء  حدًّ بمضمون  أو  أا  دفعً ا،  ا  و 

يه بما له فعله؛ من سقي  مولِّ   عن نفسه، وقتل العادل الباغي، أو من قصد مصلحةَ 

 . دواء، أو ربط جراح، فمات

منه، فتلف بذلك، ورثه    راجه، أو قطع سلعةٍ ُخ   ومن أمره إنسان عاقل كبير ببطِّ 

مد  ونقل مح ،  قال أحمد: إذا قتل العادل الباغي يف الحرب يرثه   يف ظاهر المذهب. 

فرجموا  بن   فرجمت،  بالزنا،  أختهم  على  أربعة شهدوا  يف  أحمد،  عن  مع  الحكم 

قتلة  غير  هم  يرثوهنا  أخرى ،  الناس:  رواية  أحمد،  يمنع    وعن  القتل  أن  على  تدل 

الباغي،   الميراث بكل حال، فإنه قال يف رواية ابنيه صالح، وعبد اهلل: ال يرث العادل 

 لقتل يمنع الميراث بكل حال. ى أن ا وهذا يدل عل   . وال يرث الباغي العادل 

 
 (.6/366ابن قدامة ) ،المغنيينظر:  (1)
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ا بظاهر لفظ الحديث، وألنه قاتل، فأشبه  وهذا ظاهر مذهب الشافعي، أخذً 

والمجنون  وسائق   ،الصبي،  منه،  اختيار  غير  من  إنسان  على  والساقط  والنائم، 

الدابة، وقائدها، وراكبها، إذا قتلت بيدها، أو فيها، فإنه يرثه؛ ألنه قتل غير متهم  

 فيه، فأشبه القتل يف الحد.  مأثم  فيه، وال

ولنا، على أبي حنيفة وأصحابه عموم األخبار، خصصنا منها القتل الذي ال  

الميراث   فيمنع  مضمون  قتل  وألنه  مقتضاها،  على  يبقى  عداه  ففيما  يضمن، 

 . كالخطأ

ولنا، على الشافعي، أنه فعل مأذون فيه، فلم يمنع الميراث، كما لو أطعمه  

فضى إلى تلفه، وألنه حرم الميراث يف محل الوفاق، كي ال  ره، فأأو سقاه باختيا 

 . ا عن إعدام النفس المعصومةيفضي إلى إيجاد القتل المحرم، وزجرً 

ويف مسألتنا حرمان الميراث يمنع إقامة الحدود الواجبة، واستيفاء الحقوق  

ثبت يف األصل ما  فهو ضد  قتل محرم،  إيجاد  إلى  يفضي  وال    ،المشروعة، وال 

ال نفس  يصح  وتفويت  محرم،  قتل  ألنه  والمجنون؛  الصبي،  قتل  على  قياس 

 . معصومة، والتوريث يفضي إليه، بخالف مسألتنا

من   يلزمه  ألنه  به؛  كالمنفرد  الميراث  يف  القتل  يف  فالمشارك  هذا،  ثبت  إذا 

ظلمً  جماعة  مع  موروثه  على  شهد  فلو  بحسبه،  وإن  الضمان  يرثه،  لم  فقتل،  ا 

 . (ير مضمونألنه غشهد بحق، ورثه؛ 

 عتق الرقبة

 (:446فائدة )

 . رقبة: عتقها التحرير 

 وفك الرقبة: المساهمة يف تحريرها. 
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 املكوس

 (:447فائدة )

الكبير   من  بانتظام  وغيرها  الواردات  من  الدولة  تأخذها  التي  الجمارك 

 بل جائزة.  ؛ محرمة اوالصغير لصالح الدولة ليست مكوًس 

 املرتد ال يرث أحًدأ

 (:448فائدة )

ا، إال أن يرجع قبل قسمة  والمرتد ال يرث أحدً )  :(1)قال ابن قدامة يف المغني

وهذا قول،    ؛االعلم يف أن المرتد ال يرث أحدً   ا بين أهل ال نعلم خالفً ،  الميراث

مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وال نعلم عن غيرهم خالفهم؛ وذلك ألنه ال  

مسلمً  النبي  يرث  لقول  »ا،  ك:  يرث  مسَّل  يرث    ،(2) «المً افر  وال 

على كفره، فلم يثبت له حكم أهل   ر  قَ ا؛ ألنه يخالفه يف حكم الدين؛ ألنه ال يُ كافرً 

انتقلوا   نسائهم، وإن  نكاح  ذبيحتهم، وال  إليه، ولهذا ال تحل  انتقل  الذي  الدين 

 إلى دين أهل الكتاب. 

يث  ال  فألن  واستقرارها،  له  الثابتة  أمالكه  تزول  المرتد  له  وألن  ملك  بت 

ير،  أولى  لم  أحدهما،  فمات  متوارثان،  ارتد  يرثولو  ال  المرتد  فإن  اآلخر،    ثه 

 . (وال يورث

 العقد شريعة املتعاقدين

 (:449فائدة )

 ة المتعاقدين، ما لم يخالف النظام العام. يعالعقد شر

 
 (.6/370ابن قدامة ) ،المغنيينظر: ( 1)
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كاملة  القاعدة  هي  فاسدةهذه  قاعدة  وهي  الفقه    ،،  قواعد  من  ليست 

وُنقلت   ،وأصلها مستمد من القوانين الغربية   ،قانونية قاعدة  اإلسالمي، وإنما هي  

 يف بعض الدول العربية.  إلى القوانين المدنية الوضعية

زيد أبو  بكر  الدكتور  من  )  :(1)قال  هذا  المتعاقدين:  شريعة  العقد 

مصطلحات القانون الوضعي، الذي ال يراعي صحة العقود يف شريعة اإلسالم،  

ربويًّ  العقد  كان  ف  ا فسواء  حرامً ا، حالاًل اسدً أو  أو  القانون ا ،  قوة  يف  فهو  ملزم   ،، 

اإلسالم   ويغني عنه يف فقه  ،كلزوم أحكام الشرع المطهر، وهذا من أبطل الباطل 

 .  مصطلح: العقود الملزمة

لصح   المتعاقدين(  الشرعي شريعة  )العقد  التقعيد:  هذا  قيل يف    ، معناه   ولو 

قالٍب  جْلُب  المسلمين  ويبقى  فقه  مإلى  من  فليُ ،  القانونيين  جتنب،  صطلحات 

 .(عن قلب لغة العلم  اتحاشيً 

 ***** 

 

 

 

 
 (.394ص) المناهي اللفظية  مينظر: معج (1)
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 ثانًيا: قبسات من:

 أحكام تتعلق بالنكاح والنساء

 من عيوب النكاح )الرََّتق(

 (:450فائدة )

 قاء. رد به الرتْ تُ   عيب   َق أجمع العلماء على أن الرتَ 

َتق   ْتَقاَء:  ظم ونحانسداد الرحم بع  بفتح الراء والتاء هو:   : والر  وه، والمرأة الر 

أشكاله ومن  زوجها،  إليها  يصل  التي ال  من    : هي  يبين  ال  بحيث  الجلد  اْلتحام 

 الفرج إال ثقب إخراج البول.

الجوهري َرَتًقا،    :(1) قال  الَمْرأُة  َرت َقت  قول َك:  َمْصَدر  بالتحريك:  َتُق  والر 

، الْ  َتق  ع م نها،  َتَصق  فهي اْمَرَأة  َرْتقاُء َبيِّنَُة الر  تاُنها فلم ُتنَْل، الْرت تاق  ذلك الَمْوض  خ 

 فهي ال ُيْسَتطاُع جماُعها. 

منظور ابن  الذكر    :(2)وقال  يكاد  ال  التي  الفرج  المنضمة  المرأة  تقاء  )الر 

 يجوز فرجها لشدة انضمامه وفرج أرتق ملتزق(. 

النِّكاح فسخ  يف  الخيار  ح  ،وللزوج  َرْتَقاَء  زوجته  كانت  الع إ ذا  ولم    ، قدال 

ة مصالح النِّكاح يقف حصولها على   ر معه اْلَوْطُء، وعام  َتَق يتعذ  يعلم هبا؛ ألن الر 

منه،   يمنع  َتُق  َوالر   ،
ب اْلَوْطء  تحصل  والولد  كن  والس  نا  الزِّ عن  ة  العف  فإ ن   ؛ 

اْلَوْطء 

 .(3) فلهذا يثبت الخيار به

 
 (.25/332لزبيدي )اينظر: تاج العروس، ( 1)

 (.3/1578ينظر: لسان العرب، ابن منظور ) ( 2)
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يعا أن  الحديث  الطب  استطاع  العصر  هذا  الرويف  بمشرط  لج  بإزالته  تق 

 فتزول الرتاقة.  ؛ونحوه

 عقم املرأة

 (:451فائدة )

رد به المرأة، مع أن العقم أعظم أجمع العلماء على أن عقم المرأة ليس عيًبا تُ 

المرأة  به  ترد  عيًبا  الرتق  كان  فإذا  الرتق،  الرتق   ؛من  ألن  العقم؛  أولى  باب  فمن 

 وقد ال ينجح.  ،د ينجح بالعالج عقم فق أما ال ، يزول بالعملية يف الوقت الحالي

الشيخ عط الشريفقال  األزهر  أحد علماء  على    :(1) ية صقر  الفقهاء  )اتفق 

المرأة  له    ،أن عقم  فليس  الزوج هبا،  استمتاع  يمنع  فيها  ليس عيًبا  إنجاهبا  وعدم 

الفسخ ينفسخ    ؛خيار  ال  هنا  ومن  سبحانه؟  اهلل  إرادة  إلى  يرجع  اإلنجاب  ألن 

 جاب الزوجة. عدم إنالعقد بظهور  

هذه الحالة، كأية حالة    يفوترتتب أحكام الطالق    ،طالقها  يفولكن له الحق  

هبا دخل  قد  الزوج  دام  فما  ونفقة    ،أخرى،  الصداق،  مؤخر  لها  كان  طلقها  فلو 

إال إذا طلبت   ، من حقوقها  شيءأو التنازل عن    ، وليس له أن يلزمها بإبرائه  ، العدة

 ا تتنازل عنه(. على م فيمكن التفاهم ؛ الطالق هي

 زواج املسلمة من مسيحي

 (:452فائدة )

الترابي: المسيحي،  )  قال  من  الزواج  للمسلمة  يجوز  إذا  ال  المسيحية  لكن 

 . ( بأس أن تبقى يف عصمته لعله يسلمفإنه ال أسلمت 

 
و  (1) المصرية.  األوقاف  وزارة  موقع  على  المصرية  اإلفتاء  دار  فتاوى  المغنيينظر:  قدامة   ،ينظر:  ابن 

(7/187.) 
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 . ، وشنعوا عليه بسببه ولكن العلماء لم يوافقوه على هذا القول 

فهما على نكاحهما،    ا الزوجان معً   أسلموإذا  )  :(1)قال ابن قدامة يف الكايفو

بينهما   يوجد  لم  وألنه  إجماع،  ذلك  ألن  بعده؛  أو  الدخول  قبل  أسلما  سواء 

 اختالف دين يقتضي الفرقة.  

وكان المسلم زوج كتابية، فالنكاح بحاله؛ ألنه    ،وإن سبق أحدهما صاحبه 

 يحل له ابتداء نكاحها. 

أ  أو أسلم  المرأة قبله،  الزوإن أسلمت  المجوسيين حد  أو  الوثنيين،    وجين 

تعال  لقوله  امرأته،  منه  بانت  الدخول،   ژې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇژ  ى: قبل 

 .([10الممتحنة:] ژېئ ۈئ ۈئ  ۆئژ ،[10الممتحنة:]

 شكوى املرأة بعد الزواج

 (:453فائدة )

الشيخ   اَّلل  قال  أنا    إذا)  :البسامعبد  وقالت:  الزواج،  بعد  المرأة  اشتكت 

ال هذا  على  فإن  زواج،  مجربة  عليه؛  أوافق  لم  أو  الزوج،  هذا  رفضت  قد  أنا  أو 

إن   يعني:  ُيلغي،  فال  وإال  العقد،  وفسخ  قولها  ُقبل  الدخول  قبل  كانت شكواها 

 . (قبل دعواهادخل هبا ومكنته من نفسها فال تُ 

 الرجل الكفؤ

 (:454فائدة )

لرجل  تصلح لكل رجل مهما كان عاليًّا، وا  ، فهي المرأة مهما كانت متدنيةً 

 يس أهاًل لكل امرأة وإن كان عاليًّا. ل

 . ( لكل امرأة ا وليس كل رجل كفؤً  ،كل امرأة كفؤ لكل رجل) وقد قيل:

 
 (.3/50حمد )الكايف يف فقه اإلمام أينظر: ( 1)
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 نكاح الشبهة غري نكاح الباطل

 (:455فائدة )

بهة غير النكاح الباطل. )  : البسامعبد اَّلل قال الشيخ   إن نكاح الش 

: بالزواج بالمحرمات  ل لهغير منعقد وُيلزم بالفرقة، ومث    :فالنكاح الباطل*  

 عليه، أو الزواج بخامسة، أو أن يتزوج قبل أن تنتهي عدة المطلقة الرابعة. 

وُيلزم بالطالق،    ،فهو زواج فاسد، وُيسمى نكاح فاسد   :أما زواج الشبهة*  

، واإلمام (1) ومث ل لذلك: بالزواج بغير شهود، وقال: إن اإلمام مالًكا يجيز ذلك

ا  يجيز  حنيفة  وليلنكاح  أبو  صار  (2) بغير  ذلك  من  نحو  على  تم  إذا  والزواج   ،

 نكاح شبهة. 

فاألوالد من النكاحين ُيلحق نسبهم بأبيهم وأمهم، ويجب    وعلى كل حال:

 التفريق يف الزواج يف كليهما. 

ُم الزوج بالطالق، أما الزواج    والفرق بينهما يف مذهبنا: أن زواج الشبهة ُيلز 

ُم بالطال  يجب التفريق بينهم؛ ألنه باطل غير منعقد.  ق؛ بلالباطل فال ُيلز 

 البنت البكر

 (:456فائدة )

الشيخ   اَّلل  قال  أحمد)  :البسامعبد  اإلمام  أن  ،  (4) والشافعي،  (3) إن  يرون: 

 
المالكي)(  1) الفقه  يف  خليل  لمختصر  واإلكليل  التاج  يف  عند  )(:  5/27قال  شهود  بغير  النكاح  ينعقد 

والمرأة  ،مالك الزوج  إذا رضي  البيع  ينعقد  وكا   ،كما  بضعها،  مالكة  يتيمة  أو  أمرها،  مالكة  ن  وكانت 

 . (ذلك بإذن ولي، ويشهدون فيما يستقبلون

 (. 3/47والمحيط الربهاين يف الفقه النعماين ) ،(5/10ي )لسرخس، ا ينظر: المبسوط( 2)

 . لم توطأ يف قبلها  ي هى الت :(: البكر26/338قال يف الشرح الكبير على متن المقنع ) (3)

 (.13/25ينظر: كفاية النبيه شرح التنبيه ) (4)
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تُ  لم  التي  هي  البكر  أبو  البنت  اإلمام  أما  سفاح،  وال  شرعي  بنكاح  جامع 

 . (شرعي فال يعتربوهنا ثيًبا إال بزواج، (2) ومالك، (1) حنيفة

 تزويج البنت مكرهة

 (:457فائدة )

الشيخ   ،  (5) ومالًكا  ،(4) والشافعي،  (3) إن اإلمام أحمد )  :البسام عبد اَّلل  قال 

 .(6) ك(يجيزون الزواج والبنت مكرهة، وأبو حنيفة ال يجيز ذل

 يجيزون ذلك يف البكر دون الثيب.  قلت:

 الشغار

 (:458فائدة )

 وعان: شغار نإن ال)  :البسامعبد اَّلل قال الشيخ 

على أن    ، باطل غير منعقد، وهو أن يزوج الرجل موليته لرجل  النوع األول:

منهما   واحدة  أن كل  يعني:  هناك صداق،  يكون  موليته لألول، وال  الثاين  يزوج 

 صداق عن الثانية. 

مع  فاسد، وهو أن يكون هناك مهر  مسمى لكل واحدة منهما؛    والنوع الثاين:

 
 (.1/336ر الحكام شرح غرر األحكام )ينظر: در (1)

هي التي لم يكن لها زوج، عذراء كانت أو   :(: ألن البكر يف اللسان5/103قال يف البيان والتحصيل )  (2)

 (. غير عذراء

 وذكر أن ذلك ليس لغير األب. ، (7/41ابن قدامة ) ،ينظر: المغني( 3)

 (.7/537ينظر: العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.719ص)نة على مذهب عالم المدينة ينظر: المعو (5)

 (. 60ص)ينظر: بداية المبتدي  (6)



 

408 

الفاسد  الشرط  يز  وهو  ،وجود  لآلخرأن  موليته  منهما  الجمهور  وج كل  ولهذا   ،

 يقولون: إنه فاسد. 

أن الباطل غير منعقد أصاًل، وال ُيْلَزُم له طالق، وأما الفاسد    والفرق بينهما:

ُم الزوج بالطال نه إق؛ ألن اإلمام أبا حنيفة يقول:  فإنه مع أنه يجب َحل ُه إال أنه ُيْلز 

 . (ُينهى بإلزام الزوج بالطالقسًدا، ، لذلك يسمى: عقًدا فا (1) منعقد

من نكاح الشغار، وأن  العلماء أن الصورة الثانية ليست    ى كثير منير  قلت:

يؤثر ال  الشرط  الرتاضي   ،هذا  وحصل  المهر  فرض  هو  والكفاءة   طالما  وهذا   ،

 .المشهور عن اإلمام أحمد 

زوجتك  ا، فقال:  فأما إن سموا مع ذلك صداقً )  :(2)قال ابن قدامة يف المغني

مائة   ابنتي  مهر  أو  مائة،  منهما  واحدة  كل  ومهر  ابنتك،  تزوجني  أن  على  ابنتي، 

عن أحمد، فيما وقفنا عليه،    ومهر ابنتك خمسون، أو أقل أو أكثر، فالمنصوص

ا،  وهو قول الشافعي لما تقدم من حديث ابن عمر، وألنه قد سمى صداقً   ،صحته

 . (فصح، كما لو لم يشرتط ذلك

ر  وذك،  (4) ابن تيميةالقول شيخ اإلسالم    واختار هذا،  (3) فعيوكذا قال الشا

 . (5) أنه مذهب أهل المدينة، وابن القيم

 
 (.2/58ينظر: المدونة الكربى ) (1)

 (. 7/177ابن قدامة ) ،المغني( 2)

 (. 5/83لشافعي )، اينظر: األم( 3)

 (34/126ينظر: مجموع الفتاوى ) (4)

 (. 5/99ينظر: زاد المعاد ) (5)



 

409 

محمد   الشيخ  سماحة  القول  هذا  اختار  ابراهيموقد  عن  ،  (1)بن  سئل  فإنه 

 ؟ وكان لها مهرها كاماًل  ،إذا كانت كل واحدة من الزوجتين راضية ،نكاح البدل 

ذ)  فأجاب: األمر كما  كان  أنم   ،كرتإذا  مهر    ن  الزوجين  من  واحدة  لكل 

واح مثلها  كل  وأن  بالزواج ،  بأس  فال  اآلخر:  من  بالزواج  راضية  منهما  دة 

 (. ، وباهلل التوفيقرم، وليس من الشغار المحالمذكور 

إذا كان المهر مهر مثلها لم  )  :(2) قال حيث    ،الشيخ ابن عثيمين  هو اختيارو

بالزوج لها،، وهو كفينقص، والمرأة قد رضيت  فإن هذا صحيح، وهذا هو    ء 

عندنا  ث الصحيح  شروط  اجتمعت  إذا  أنه  الكفاءة،  وهي  المثلالثة:  ومهر   ،  ،

، فقد أعطين المهر به؛ ألنه ليس هناك ظلم للزوجات  ، فإن هذا ال بأسوالرضا

كل واحد منهما قد رغب ببنت ، بل غاية ما هنالك أن  ، وليس هناك إكراهكاماًل 

أن   عليه  فشرط  يف يزوجه  اآلخر،  الناس  ال سيما  هذا، حيث صار  وقتنا  مثل   -

 . يمكن أن يزوجوا بناهتم ويتحجروهنال   -والعياذ باهلل

الباب   فتح  ينبغي  ال  فإنه  النظر،  حيث  من  هذا صحيح  إن  قلنا:  وإن  لكن 

يتزوج  أن  يهوى  كان  إذا  اهلل،  من  خوف  عنده  ليس  الذي  اإلنسان  ألن  للعامة؛ 

وإن فهي  الرجل،  هذا  الك  ببنت  هذا  رهت  مثل  يف  الباب  فسد  فيجربها،  زوج 

ف اآلخر  يزوجه  أن  شرط  متى  يقال:  وأن  أولى،  در الوقت  فسخه  يجب    ًءاإنه 

للمفسدة، أما من حيث المعنى ومن حيث النظر، فإن ظاهر األدلة يقتضي أنه إذا 

 . ( وجد مهر العادة، والرضا، والكفاءة فال مانع

 
 (. 10/159هيم )تاوى الشيخ محمد بن ابراينظر: ف (1)

 ( 12/174الشرح الممتع على زاد المستقنع )ينظر:  (2)
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 الشروط يف عقد النكاح

 (:459فائدة )

 إن الشروط يف عقد النكاح وغيره ثالثة أنواع: )  :البسامعبد اَّلل يخ ال الشق

ومع    ،مجمع على صحته وقبوله، وهو ما كان يف صلب العقد  النوع األول:

 ويف أثنائه، وهو ال يخالف الشرع.  ،العقد

الثاين: اعتباره،    النوع  يف  العلماء  بين  خالف  فيه  وهذا  العقد،  قبل  كان  ما 

عبد اهلل  زه، وبعض المحققين يجيزه ويعتربه، واختار ذلك الشيخ  يفأكثرهم ال يج

 ، ونسب اختياره لشيخ اإلسالم وعلماء آخرين.البسام

 الشرط الذي يكون بعد العقد، فهذا عند الجميع غير معترب.  النوع الثالث:

الشرط: من  ال    والمقصود  التي  الشروط  أما  منه،  شرًعا  مانع  ال  الذي  هو 

 .((1) هااطلة، والعقد صحيح، مثل: لو َشَرَطْت طالق َضرت  بتجوز شرًعا فهي 

 الزواج بنية الطالق

 (:460فائدة )

ويضمر يف نفسه    ،الذي يسافر للخارج ثم يتزوج)  :البسامعبد اَّلل  قال الشيخ  

أنه إذا انتهت سفرته أن يطلقها، قال: إن هذا ليس زواج متعة؛ ألنه ليس متفًقا مع 

 . ء من ذلكي الزوجة وأوليائها على ش 

 . إن العلماء أجازوا ذلك وقال:

 ذكر ذلك ابن قدامه يف المغني وغيره. وقال:

 . (إن يف النفس شيء من ذلك  ثم قال:

 
 (. 2/345لفوزان )، االملخص الفقهي، و(12/162ابن عثيمين )، ينظر: الشرح الممتع (1)
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 الزواج املعلق

 (:461فائدة )

يف درس    ه يف الح    رم المك    ي بت    اريخ: البس    ام عب    د اَّلل ق    ال الش    يخ 

َك أختــي عنــدم) ه   :17/8/1417 ْجتــُ تعــود مــن  اإن الــزواج المعلــق، مثــل: َزو 

الحج، أو عندما ينتهي شهر كــذا. وكــذلك بــاقي العقــود، مثــل: بعتــك هــذه الــدار 

 عندما ينتهي هذا العام، أو عندما يأيت محمد.

 .إن الجمهور من العلماء ال يرون صحته :قال 

 .(إنني ال أرى ما يمنع من صحته  ثم قال:

لق على شرط  عفيبطل النكاح الم)  :(1) قال البهوتي يف شرح منتهى اإلرادات

الشهر  :كقوله   ،مستقبل إذا جاء رأس  ابنتي  أمها  ،زوجتك  إن    ،أو إن رضيت  أو 

زوجتكها فقد  ابنة  زوجتي  معاوضة  ؛وضعت  عقد  على    ،ألنه  تعليقه  يصح  فال 

 (. شرط مستقبل كالبيع، وألنه وقف النكاح على شرط فلم يجز

 الزواج باملرأة اليت زنى بها

 (:462فائدة )

ال يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة التي زنى هبا  )  : البسام  َّللعبد اقال الشيخ  

، وكذلك ال يجوز أن يتزوج بالمرأة الحامل منه، أو من غيره بزنا،  تستربئ حتى  

 . (حتى تضع حملها كغيرها من الحوامل

 العقد على البنات

 (:463فائدة )

 .(2) تا م البنم األمهات، والدخول باألمهات: يحرِّ على البنات: يحرِّ  العقد

 
 (.2/669شرح منتهى اإلرادات )ينظر:  (1)

 (.6/288وحاشية الروض ) ،(5/89ينظر: كشاف القناع )( 2)
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 اشرتاط عدم النفقة يف عقد الزواج

 (:464فائدة )

الشيخ   الزوجة)  :البسامعبد اَّلل  قال  الرجل على  العقد    ،إذا عقد  وشرط يف 

 . أنه ال نفقة عليه

 .(إن العقد صحيح، والشرط باطل، وتلزمه النفقة  قال:

  : أن يشرتط أن ال مهرالنوع الثاين)  :قال عالء الدين المرداوي يف اإلنصاف 

امرأته األخرى أكثر من  لها  يقسم  أن  أو  نفقة،  باطل  ،لها وال  فالشرط  أقل.    ، أو 

الوطء عدم  أحدهما  شرط  لو  وكذا  النكاح.  المذهب  ،ويصح  نص    ، وهذا 

التصحيح، وغيره  ،عليهما  الوجيز، وغيره  ،وصححه يف  به يف  وقدمه يف    ،وجزم 

والفروع  الصغير،  والحاوي  والرعايتين،  اب،  المحرر،  يف   نواختاره  عبدوس 

وغيره. أيًض   تذكرته،  النكاح  يبطل  ال    ا.وقيل:  أن  عليه  إذا شرطت  يبطل  وقيل: 

ذكر أبو بكر فيما إذا شرط: أن ال يطأ، أو أن ال    قال ابن عقيل يف مفرداته:  يطأها.

 يف صحة العقد.  : ينفق، أو إن فارق رجع بما أنفق: روايتين. يعني

الدين  إذا  ،  دم النفقةع ويحتمل صحة شرط    :قال الشيخ تقي  قال: ال سيما 

واختار    ،قلنا: إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به: أهنا ال تملك المطالبة بالنفقة بعد 

 . (1) (فيما إذا شرط أن ال مهر فساد العقد، وأنه قول أكثر السلف

 الزواج من الكتابية

 (:465فائدة )

يف درس    ه يف الح    رم المك    ي بت    اريخ: البس    ام عب    د اَّلل ذك    ر الش    يخ 

 
 (. 8/165ة الراجح من الخالف )اإلنصاف يف معرفينظر:  (1)
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إن للمســلم الــذكر أن يتــزوج الكتابيــة علــى رأي الجمهــور، ) ه   :13/8/1417

خالًفا البن عمر وبعض الصحابة الذين قالوا: إن الكتابيــات كــافرات، واســتدلوا 

، والجمهــور اســتدلوا [10]الممتحنــة: ژېئ ۈئ ۈئ ۆئژ: بقــول اهلل 

 .(من القرآن والسنة

با  قلت: الكتابيين  تزويج  لعدم  تعليله  أعجبني  قال:  ل وقد  حيث  مسلمات، 

دينها   ترتك  ثم  عليها،  ُيؤثِّر  فقد  والرياسة،  القوامة  وله  الزوج،  بيد  العصمة  ألن 

 إرضاًء واتباًعا له. 

 قاعدة احملارم من النساء

 (:466فائدة )

الشيخ   اَّلل  قال  اإلسالم  )  :البسامعبد  شيخ  تيمية  إن  يقول:    ابن 

ي ال  التي  النساء  من  للمحارم  الضابطة  كل جالقاعدة  أن  بينهن، هي:  الجمع  وز 

 . (1) امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما

ذكًرا إحداهن  ُتفرض  الثانية   ،بحيث  يتزوج  أن  يصح  لم  يحرم   ،فإذا  فإنه 

 . (الجمع بينهن؛ وإال فال

 عدة الزانية

 (:467فائدة )

الشيخ   اَّلل  قال  اإ)  :البسام عبد  عند  بشبهة  والموطوءة  الزانية  عدة  ئمة  أل ن 

 .األربعة والجمهور ثالثة قروء، كالمطلقة المدخول هبا

 
 (.32/69ينظر: مجموع الفتاوى ) (1)
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قال: اإلسالم    ثم  شيخ  تيميةإن  القيم ،  (1) ابن  المحققين  ،  (2) وابن  وبعض 

 .((3) يرون أهنا تستربئ بحيضة واحدة، كاألمة المشرتاة، وأهنا ليس عليها عدة

 قول: علي احلرام

 (:468فائدة )

الشيخ   اَّلل  قال  يفسر  قإذا  )  :البسامعبد  فإنه  الحرام؛  علي  الشخص:  ال 

 .(4) (أو بالطالق، ويعرف المراد بذلك من نيته ،أو بالظهار  ، باليمين

 الطالق البدعي

 (:469فائدة )

 هل يقع الطالق البدعي؟  :البسام عبد اَّلل سئل الشيخ 

النبي  )  فقال: ألن  يقع؛  ل   نعم  اهللقال  عمر:    عبد  بن 

ها»  . راجعها؛ ألهنا حينئذ يف ذمته ، فلو لم يقع لم يقل:(5)«راِجع 

ال    وقال: ألنه  وقوعه؛  على  يدل  البدعي  الطالق  يحرم  العلماء:  قول 

 .(6) (يحرم إال ما ترتب عليه شيء، واألئمة األربعة يقولون: يقع 

وقوعه  قلت:   عدم  األظهر  أن  باز  ابن  العزيز  عبد  الشيخ  سماحة  يرى 

اتضح    أم ال يقع؟  ،ق البدعياليقع الطهل    ،ثم اختلف العلماء يف هذا)  :(7) فقال

 
 (.32/110ينظر: مجموع الفتاوى ) (1)

 (.2/54ينظر: أعالم الموقعين عن رب العالمين ) (2)

 (. 7/142ابن قدامة )، والمغني  ،(3/201ينظر: الكايف ) (3)

 (.2/644)  ومجموع فتاوى الفوزان  ،(22/84ينظر: مجموع فتاوى ابن باز )( 4)

 عن ابن عمر.  ، (1471ومسلم )، (4908أخرجه البخاري )( 5)

 .(7/384بن بطال )، ا وشرح البخاري ،(183/ 2ينظر: المعلم بفوائد مسلم ) (6)

 ينظر: موقع سماحة الشيخ على شبكة اإلنرتنت.  (7)
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وعصى ربه عليه  إذا أقدم    ز للزوج أن يقدم عليه، لكنوال يجو  ، اآلن أنه محرم

 وفعل، هل يقع أم ال يقع؟ على قولين: 

فعله    ذيهو المشهور عند العلماء، وهو ال أنه يقع مع اإلثم، وهذا    :أحدهما

ل: كيف وإن عجزت  الما سئل ق  ،فإنه أوقع على نفسه الطلقة لما طلق  ،ابن عمر

مه،  (1) واستحمقت أوقعها  ،قال:  إنه  وغيره  نافع  وروى   ،قال:  احتسبها،  وإنه 

 . (2) البخاري: أنه احتسبت تطليقة عليه

وال يقع، وهو    ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطالق ال يحتسب

إذ روى عنه محمد بن عبد السالم الخشني الحافظ ،  ما روي عن ابن عمر نفسه

حائضش الم وهي  زوجته  طلق  عمن  عمر  ابن  سئل  أنه  جيد،  بإسناد  هل   ، هور 

 قال: ال يعتد به. ،  يقع؟ قال: ال يقع

الهجري عمرو  بن  عن خالس  هذا  وآخرين   ،وجاء  طاووس  ال    ،وعن  أنه 

يقع؛ ألنه محرم فال يقع؛ ألن ما هنى اهلل عنه فهو جدير بعدم اإليقاع، ولهذا البيع  

فا  بيع  أنه  العيب فاسد، ال يقع، فهكذا الطالق سالمنهي عنه مع  د، والنكاح مع 

الثالث  الطالق  بخالف  يقع،  ال  عنه  منه    ،المنهي  تقع  واحدة،  يحتسب  فإنه 

ا  القول  بلفظ واحد، وهذا  كان  إذا  تقدم  كما  العلم واحدة  أهل  بعض  رآه    ، لذي 

فهذا القول أظهر يف الدليل، وأقوى يف  ،خالف المشهور وخالف األكثروإن كان 

 ٻ ٻ ٻژ  على خالف أمر اهلل، واهلل يقول:  اليل أنه ال يقع؛ لكونه بدعيًّ د ال

العدة  [،1الطالق:]  ژپ پ بل   ؛وهذا طلقها يف غير  يقع طالقه،  فال 

النبي   أمر  عليه  ليس  عماًل  قال    ،يكون  مردوًدا،  فيكون 

 
 (. 1471( وصحيح مسلم )5252ينظر: صحيح البخاري )( 1)

 (.5253صحيح البخاري )( 2)
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  :«يعني: فهو مردود، (1) «من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ،

 . وهذا هو األظهر

 ا ترثاملطلقة طالًقا رجعيًًًّّّّ

 (:470فائدة )

زوج طلق زوجته طالًقا رجعيًّا، ثم    :محمد بن صالح العثيمينسئل الشيخ  

ُثُه؟   تويف قبل أن تخرج من العدة، فهل َتر 

 . (ترث؛ ألهنا يف حكم الزوجة) فقال:

 أقسام الطالق

 (:471فائدة )

الشيخ   العثيمينقال  بن صالح  الط)  :محمد  يف  وهو  الاألصل  الكراهية،  ق 

 ينقسم إلى أربع حاالت، هي: 

 أي: كراهية الطالق إذا لم يكن له مربر.  أوًَّل: الكراهية:

العشرة، ولم يستطع الطرفان    ثانًيا: اإلباحة: إذا ساءت  إباحة الطالق،  أي: 

 التعايش وتحمل بعضهما. 

  ع أي: استحباب الطالق إذا لم تستطع الزوجة العيش م  ثالًثا: اَّلستحباب:

فيستحب  الفرقة؛  وطلبت  نحوه،  واجباهتا  أداء  تستطع  ولم  تقبله،  ولم  الزوج، 

 عند ذلك الطالق. 

يجامعها، فبعد    أال  أي: وجوب الطالق إذا آلى، أي: أقسم    رابًعا: الوجوب: 

ر  أربعة أشهر من امتناعه يجب عليه أن يراجع ويجامع ويعاشر بالمعروف ويكفِّ

 ويجرب على ذلك.  ،عن يمينه، أو يجب عليه الطالق

 
 .( عن عائشة1718أخرجه مسلم ) (1)
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الزوجة حائًضا، أو كانت يف    ت أي: يحرم الطالق إذا كان  خامًسا: التحريم:

 طهر جامعها فيه. 

: وهذا النوع األخير هو ما يسمى الطالق البدعي: أي: أن يطلقها يف  ثم قال 

أنه بدعي ومحرم؛ فإنه يقع،   طهر قد جامعها فيه، أو يطلقها وهي حائض، ومع 

 . (طلقمويحسب طلقه على ال

وإنما أبيح منه  ،  األصل يف الطالق الحظر)  :(1) وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

أن إبليس  »  :عن النبي    ،كما ثبت يف الصحيح عن جابر  ، قدر الحاجة

فيأتيه   ،ويبعث سراياه: فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة  ،ينصب عرشه على البحر

زلت    فيقول: ما  ،تيه الشيطانأفيقول: ما زلت به حتى فعل كذا؛ حتى ي  ؛الشيطان

 . (2)«به حتى فرقت بينه وبين امرأته؛ فيدنيه منه؛ ويقول: أنت أنت ويلتزمه

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃژ  وقد قال تعالى يف ذم السحر: 

النبي  ،  [ 102البقرة: ]   ژچ عن  السنن  المختلعات  » قال:    ويف  إن 

أيما  » قال:  أنه  ا عن النبي ويف السنن أيًض ، ( 3) « والمنتزعات هن المنافقات 

ولهذا لم يبح  ،  ( 4) « امرأة سألت زوجها الطالق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة 

وإذا كان إنما    ، ا غيره وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوًج   ، إال ثالث مرات 

 . ( فما زاد فهو باق على الحظر   ، فالحاجة تندفع بواحدة   ؛ أبيح للحاجة 

 
 (.33/81مجموع الفتاوى )ينظر:  (1)

 عن جابر بن عبد اهلل.  ،(2813أخرجه مسلم ) (2)

(3  )( الرتمذي  ثوبان  ،(1186أخرجه  إسناده )وقال:    ،عن  وليس  الوجه،  هذا  من  غريب  حديث  هذا 

 عن أبي هريرة. ،(9358وأخرجه أحمد يف مسنده ) (،بالقوي

  ، (22379وأحمد يف مسنده )  ،(2005وابن ماجه )  ، (2226وأبو داود )  ،(1187ي )أخرجه الرتمذ(  4)

 وقال الرتمذي: حديث حسن. 
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 الطالق على عوض

 (:472)فائدة 

الشيخ   اَّلل  وسئل    شخص طلق زوجته حسب طلبها، واشرتط   :البسامعبد 

ألن    أال  عليها   رجعته؛  تصح  فهل  فراجع،  ندم  ثم  منه،  ألوالده  نفقة  لها  يرسل 

 أهلها رفضوه؟ 

بينونة صغرى،  )  فقال: العلماء: هذا  الطالق على عوض ال رجعة فيه، قال 

فإن جديد؛  من  يخطبها  أن  بد  فال  هذا:  صداًقا    وعلى  لها  يدفع  فإنه  ُقبل 

 . ( ويتزوجها؛ وإال فال

 مسألة يف الطالق

 (:473فائدة )

الشيخ   العثيمينقال    ، ومالًكا   ،أحمد  :إن األئمة األربعة )  :محمد بن صالح 

حنيفة  ،والشافعي المسلمين   ، وأبا  علماء  قال   ،وجمهور  إذا  الرجل  أن  يرون 

، أو: إن...الخ، قال: يرون    ن لزوجته: إن َكل ْمت  فالًنا فأنت طالق، أو: إ َخَرْجت 

 أهنا تطلق إن فعلت الذي ذكر. 

اإلسالم    قال:و شيخ  تيميةويرى  »   ، ابن  حديث:  أن  العلماء:  إنما  وبعض 

ُيرجع إليه، فُيسأل المطلق عن قصده، فإن قال: إنه يحب ،  (1) «األعمال بالنيات

ُر اق،  ويريد فقط منعها وتخويفها، وأنه ال يريد تطليقها   ، زوجته ل: ال تطلق، وُيَكفِّ

 .((2) عن يمينه

 
 عن عمر بن الخطاب.  ،(1907ومسلم )  ،(1أخرجه البخاري ) (1)

 (.3/137والكايف يف فقه اإلمام أحمد ) ،(3/207بن تيمية )، اينظر: الفتاوى الكربى (2)
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 الرضاع احملرم

 (:474فائدة )

الطنطاوي الشيخ علي  أبي حنيفة)   :قال  اإلمام      (2) ومالًكا،  (1) إن 
مون بالرضعة؛ بل بأقل من الرضعة الكاملة، ولو بقدر ملعقة أو لحسة؛ بل يحر  

تحر   الحليب  من  واحدة  المرأةنقطة  من  الطفل  رضعها  سواًء  أخذها    وأ  ، م؛ 

 بملعقة. 

أحمد  اإلمام  الشافعي،  (3) أما  خمس  ،  (4) واإلمام  من  بأقل  يحرمون  فال 

 رضعات، وكل ذلك يف سن الرضاع. 

اعتمدا على القرآن حيث    -حنيفة ومالك  وأي: أب -  إهنما   : ثم أضاف الشيخ

الحديث  وجعلوا  القرآن،  على  فاعتمدا  وأحمد  الشافعي  اإلمام  أما  أطلق، 

 ا له. ًح موضًحا للقرآن وشار

 إن رأيي لمن أراد أن يتزوج:  :ثم قال الشيخ 

ثم قيل له: إن هذه المرأة رضعت معك،    ،إذا أراد شخص أن يتزوج  أوًَّل:

 فاألولى أن يرتك للشبهة وللخالف. 

أما إذا كان متزوًجا، وله ذرية من زوجته، ثم سمع أن امرأته أخت  له    ثانًيا:

الثاين،  بالقول  يؤخذ  فحينئذ  الرضاع؛  ويفرق   من  رضعات،  خمس  ثبت  إذا 

 . (بينهما، وإال فال

 
 (. 4/7ينظر: بدائع الصنائع ) (1)

 (. 2/803ينظر: اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) (2)

 (.8/171مغني ابن قدامة )ينظر: ال (3)

 (. 7/236ينظر: األم للشافعي ) (4)
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تعالى:    قلت: قوله  فهي  عليها  اعتمدا  التي  اآلية   ک کژأما 

فهو  [23: ]النساء  ژگ گ ک ک الحديث  حديث  ، وأما 

»  عائشة   قالت:  القرآن عشر رضعات معلومات  أهنا  أنزل من  فيما  كان 

معلومات  ،يحرمن بخمس  نسخن  اَّلل  ،ثم  رسول  ف    فتويف  ما يوهن 

 . (1) «يقرأ من القرآن

 احلليب الذي ينشر احلرمة

 (:475فائدة )

بتاريخ:   منيع  بن  اَّلل  عبد  الشيخ  يف  )  ه :17/1/1423قال  قدامة  ابن  إن 

المرأة  أو  تتزوج،  لم  التي  المرأة  َعُه  ُتْرض  الذي  الحليب  إن  يقول:  المغني 

بمعنى: أهنا   ،المتزوجة التي لم تحمل وتلد، يقول: هذا الحليب ال ينشر الحرمة

ا للرضيع مهما تعددت الرضعات ال تكون أمًّ
 (2)) . 

 مدة احلمل

 (:476فائدة )

أشهر الحمل ستة  مدة  تسعة    ،أقل  المعتاد  والغالب  أربع سنوات،  وأكثرها 

 . (3)  أشهر

ْلُت )  قال اإلمام مالك:  . (4)(ثالث سنوات  أمي يف بطن ُحم 

 . ( ع سنواتبمل به يف بطن أمه أرووالد سلطان العمر ُح ) قلت:

 
 (. 1452أخرجه مسلم )( 1)

 (.3/222ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أحمد )( 2)

 .(3/193وشرح منتهى اإلرادات ) ،(9/239ينظر: الفروع وتصحيح الفروع )  (3)

قالوا: حملت    ،حمد بن الضحاك( عن معن، والواقدي، وم8/55ذكر الذهبي يف سير أعالم النبالء )  (4)

 أم مالك بمالك ثالث سنين.
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لقوله    ، ستة أشهر  مل)وأقل مدة ح  :(1) شرح منتهى اإلرادات  يفالبهوتي    قال 

 ھژ  مع قوله تعالى:،  [15األحقاف:]  ژٺ ٺ ڀ ڀژ  :تعالى

 [. 233لبقرة:]ا ژے ھ ھ ھ

الرضاع  : والفصال مدة  أمه   ؛انقضاء  عن  بذلك  ينفصل  سقط    ، ألنه  وإذا 

 .ملحا بقي ستة أشهر هي مدة الشهرً  حوالن من ثالثين

أبي األسود  األثرم عن  رُ   ؛وروى  لستةأنه  امرأة ولدت  إلى عمر  أشهر،    فع 

ذلك  لك  ليس  علي:  له  فقال  برجمها،  عمر  تعالى:  ،فهم  اهلل   ھژ  قال 

 ژٺ ٺ ڀ ڀژ:  وقال ،  [ 233لبقرة:]ا  ژے ھ ھ ھ

فولدت مرة   ،فخلى عمر سبيلها   ،ا فحوالن وستة أشهر ثالثون شهرً ،  [ 15األحقاف:]

 . (2) دأخرى لذلك الح 

فأما    ،  بد الملك بن مروان ولد لستة أشهرأن ع  وذكر ابن قتيبة يف المعارف:

ألن غالب النساء   ؛مدة الحمل تسعة أشهر  :أي،  لبهاوغا    .دون ذلك فلم يوجد 

أربع سنين:  أي  ،كثرهاوأ  ،يلدن كذلك الحمل  فيه شرعً ؛  مدة  تقدير  ال  ما  ا  ألن 

 ع سنين. بوقد وجد من تحمل أر ،يرجع فيه إلى الوجود

وامرأة محمد بن عجالن    ، نساء بني عجالن يحملن أربع سنين  قال أحمد:

حملت ثالث بطون كل دفعة أربع سنين، وبقي محمد بن عبد اهلل بن الحسن بن  

 . (علي يف بطن أمه أربع سنين

 ***** 

 

 
 (.3/192ينظر: شرح منتهى اإلرادات ) (1)

 (.13444أخرجه عبد الرزاق يف المصنف ) (2)
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 ثالًثا: قبسات من:

 أحكام تختص بالنساء 

 حكم إزالة الشعر من اجلسم

 (:477فائدة )

ال بتاريخ: شقال  المكي  الحرم  يف  درسه  يف  البسام  اَّلل  عبد  يخ 

 .إن  َوْصَل شعر األنثى بشعٍر آخر؛ َحَرام  ) ه :4/2/1418

 . وعلى هذا فإن لبس الباروكة أيًضا حرام وقال:

بما    قال:و الشعر  وصل  مثل  أخرى،  بأشياء  والظفائر  الشعر  وصل  لكن 

والشب   بالبكل  ليسمى:  يستخدم  مما  وغيرها  ذلك،  تاصات،  ونحو  الشعر  ثبيت 

 فهذه ليست بمشكلة، ولو كانت من نفس لون الشعر؛ فإن ذلك جائز. 

  واضع ها من الشعر يف الموال مانع من أن تزيل المرأة ما يخرج بجسم    وقال:

 غير المعتادة. 

ما يحصل من تشوهات يف أي جزء من    وقال: تزيل  أن  كذلك ال مانع من 

 جسمها. 

 .(1) ها لغير مرض يوجب حلقه أة شعر رأس  رم أن تحلق الم ويحرُ  وقال:

الذي    وقال: النحو  على  للتجمل  للمرأة  الرأس  شعر  قص  من  مانع  وال 

 . (تريد

 
 (.1/67ينظر: املغني، ابن قدامة ) (1)
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 نظر املرأة إىل الرجال

 (:478فائدة )

جمهور أهل العلم يجيزون أن تنظر المرأة إلى  )  : قال الشيخ عبد اَّلل البسام

 . ((1)«، ضعيفأفعمياوان أنتماالرجال، وقال: إن حديث: »

 والمقصود: النظر من غير شهوة، أما النظر بشهوة فهو مجمع على تحريمه. 

 أم سلمة، قالت: كنت عند رسول اهلل  يشير إلى حديث    قلت:

النبي    وعنده  بالحجاب، فقال  بعد أن أمرنا  أم مكتوم، وذلك  ابن  ميمونة، فأقبل 

  :« منه يبصرنا  ،«احتجبا  ال  أعمى،  أليس  اهلل،  رسول  يا  وال    ، فقلنا: 

النبي   فقال  تبصرانه»  :يعرفنا؟  ألستما  أنتما؟  أبو    ،«أفعمياوان  رواه 

هذا ألزواج النبي  وقال أبو داود:  ، وقال: حسن صحيح،  (3) والرتمذي،  (2)داود

 خاصة. 

فاطمة بنت قيس،    حديثوهو    ، وأشار أبو داود إلى ما يخالف هذا الحديث

طلقها   حفص  بن  عمرو  أبا  غائب،  أ أن  وهو  بشعير، فلبتة،  وكيله  إليها  أرسل 

لك  تْ طَ فسخ   ما  واهلل  فقال:  اهلل    ه،  رسول  فجاءت  شيء،  من  ،  علينا 

«، فأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك،  ليس لك عليه نفقةفذكرت ذلك له، فقال: »

ي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدِّ ثم قال: »

 .(4) «آذنينيفتضعين ثيابك، فإذا حللت  

 
 (526الرتمذي ) ضعفه األلباين يف ضعيف  (1)

 (4112أخرجه أبو داود ) (2)

 (.26537، وأخرجه أمحد يف مسنده )(2778أخرجه الرتمذي ) (3)

 (. 1480أخرجه مسلم ) (4)
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البر ابن عبد  المرأة  )  :(1)قال  حديث فاطمة بنت قيس يدل على جواز نظر 

 . (وهو أصح من هذا ،إلى األعمى 

 التسرت واحلشمة أمام النساء

 (:479فائدة )

 ما حدود تسرت المرأة أمام النساء؟  الشيخ عبد اَّلل البسام:ئل س 

المنصو )   فقال:  حنيفة  وأبي  ومالك  والشافعي  أحمد  يف    ص مذهب  عليه 

الركبة   : مذاهبهم  إلى  ة  السر  من  النساء  أمام  عورهتا  أن 
يعني  ( 2)  ال  هذا  ولكن   ،

 . ( التحلل، فيجب التسرت والحشمة، وما ذكره الفقهاء فهو من باب بيان حد الحرام 

يوجد ظاهرة عن بعض  :  (3)محمد بن صالح العثيمين  وسئل فضيلة الشيخ

المفاتن وبدون أكمام  ةالنساء وهي لبس المالبس القصيرة والضيق   ، التي تبدي 

هنن ال  إ  : وتكون شبه عارية، وعندما نقوم بنصحهن يقلن  ، ومبدية للصدر والظهر

النساء إلى  إ و  ، يلبسن هذه المالبس إال عند  المرأة من السرة  المرأة مع  ن عورة 

 الركبة فما حكم ذلك؟ وما حكم لبس هذه المالبس عند المحارم؟ 

 إنه صح عن النبي    :ى هذا أن يقاللالجواب ع)  بقوله:  فأجاب

قال أرهما»  :أنه  لم  النار  أهل  من  البقر:  صنفان  كأذناب  سياط  معهم   ،قوم 

عاريات كاسيات  ونساء  الناس،  بها  مميالت،  ،يضربون  يدخلن    مائالت  َّل 

 .(4) «الجنة، وَّل يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

 
 (.3/315ذكره احلافظ ابن حجر يف تلخيص احلبري ) (1)

 (. 5/236(، والتهذيب يف فقه الشافعي )1/499ينظر: مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ) (2)

 (.12/273ينظر: جمموع فتاوى ابن عثيمني ) (3)

 أيب هريرة.(، عن 2128أخرجه مسلم ) (4)
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العاري الكاسيات  العلم  أهل  أو    : تا وفسر  ألبسه ضيقة،  يلبس  الاليت  بأهنن 

 ال تسرت ما تحتها، أو ألبسة قصيرة.    ،ألبسه خفيفة

  وقد ذكر شيخ اإلسالم أن لباس النساء يف بيوهتن يف عهد النبي  

إذا خرجن إلى   ا أم    كل هذا مستور وهن يف البيوت.   ، ما بين كعب القدم وكف اليد

 ، ا ضافيات يسحبن على األرضثيابً   السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن

 .( 1)زدن على ذلك ي أن يرخينه إلى ذراع ال    ورخص لهن النبي 

َّل تنظر المرأة »  :وأما ما أشتبه على بعض النساء من قول النبي   

المرأة عورة  الرجل  ،إلى  عورة  إلى  الرجل  بالنسبة ،  (2) «وَّل  المرأة  عورة  وأن 

والركبة السرة  بين  ما  أنه  ، للمرأة  النبي    من  فإن  لباسها،  المرأة  تقصير  يدل على 

   يقل والركبة  :لم  السرة  بين  ما  المرأة  ذلك   ، لباس  يف  يكون  حتى 

فنهى الناظرة، ألن الالبسة    ؛« َّل تنظر المرأة إلى عورة المرأة» ولكنه قال:    ،حجة

ضايف لباس  أحيانً .  عليها  من    الكن  غيره  أو  الحاجة  لقضاء  عورهتا  تكشف 

ا  ،األسباب  المرأة  نبي  لفنهى  عورة  إلى  المرأة  تنظر  قال  .  أن  ولما 

الرجل»:  النبي   عورة  إلى  الرجل  ينظر  الصحابة ؛  «َّل  كان  فهل 

يلبسون إزرًا من السرة إلى الركبة، أو سراويل من السرة إلى الركبة؟! وهل يعقل 

النساء ليس عليها من اللباس إال ما يسرت ما بين السرة  اآلن أن امرأة تخرج إلى 

 . هذا إال عند نساء الكفار  لركبة، هذا ال يقوله أحد، ولم يكناو

 
مل ينظر اهلل إليه يوم   ،»من جر ثوبه خيالء:  قال: قال رسول اهلل    ،ابن عمر  يشري إىل حديث    (1)

»  القيامة«، قال:  بذيوهلن؟  النساء  يصنعن  فكيف  سلمة:  أم  إذً ايرخني شبر فقالت  فقالت:  تنكشف «،    ا 

(، وقال  5336(، والنسائي )1731، أخرجه الرتمذي )«ا، ال يزدن عليهفريخينه ذراعر أقدامهن، قال: »

 الرتمذي: حسن صحيح. 

 (، عن أيب سعيد اخلدري. 338أخرجه مسلم ) (2)
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فهذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث ال صحة له، والحديث معناه  

لباس المرأة ما بين السرة والركبة، لعل النساء    ظاهر، لم يقل النبي  

بالح يتحلين  وأن  اهلل،  يتقين  المرأةي أن  خلق  من  هو  الذي  هو    ، اء  ن  موالذي 

 .(1) «الحياء شعبة من اإليمان»: كما قال النبي    ،اإليمان

للمثل   وكما مضرب  المرأة  خدرها »فيقال:    ،تكون  يف  العذراء  من    ، « أحيا 

ال    ،ولم نعلم وال عن نساء الجاهلية أهنن كن يسرتن ما بين السرة والركبة فقط 

الرجال النساء وال عند  نساء   ،عند  أن تكون  النساء  يردن هؤالء  المسلمين    فهل 

 أبشع صورة من نساء الجاهلية؟!!. 

اللباس    والخالصة: أما  آخر،  شيء  العورة  إلى  والنظر  شيء،  اللباس  أن 

  ،فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يسرت ما بين كف اليد إلى كعب الرجل

هذا هو المشروع، ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوهبا لشغل أو نحوه فلها  

إلى الركبة، وكذلك لو احتاجت أن تشمر الذراع إلى العضد فإهنا تفعل   أن تشمر

ذلك بقدر الحاجة فقط، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فال.  

والحديث ال يدل عليه بأي حال من األحوال، ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة 

، فلم  ا قً اللذكر اللباس إط  ال إلى المنظورة، ولم يتعرض الرسول  

 لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون يف هذا شبهه لهؤالء النساء. : يقل

وأما محارمهن يف النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن  

الرأس تكشف  النساء،  عند  تكشفه  ما  محارمها  عند  والقدم   تكشف  والرقبة 

 . ( الكن ال تجعل اللباس قصيرً وذلك،  وما أشبه   ، والكف والذراع والساق

 
 (، عن أيب هريرة.35(، ومسلم ) 9أخرجه البخاري ) (1)
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 سفر املرأة بدون حمرم

 (:480فائدة )

ئِل الش    يخ عب    د اَّلل البس    ام يف درس    ه يف الح    رم المك    ي بت    اريخ:  س     

بحيــث يوصــلها  ،هل يجوز للمــرأة أن تســافر لوحــدها بالطــائرة  ه :1/3/1418

 فوليها إلى المطار، ولن يغادر المطار حتــى تطيــر الطــائرة التــي هــي فيهــا، وســو

 يستقبلها وليها اآلخر يف المطار الثاين؟

 . (إذا ُأمنت الفتنة فال بأس) فقال:

ئِل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن سؤال مثل هذا، فقال:    وسبق أن س 

فتنزل يف مطار غير الذي فيه وليها،    ،ال يجوز؛ الحتمال أن يطرأ عطل يف الطائرة)

ا  أو أي مانع يعوقه أو يمنعه هنائيًّ   أو يحصل لوليها الذي ذهب الستقبالها حادث،

 . (1) (من الوصول إليها

 .(2)  وكذلك منع من ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز

فيقول: الشيخ عبد اَّلل بن جبرين  يتيسر  )   أما  إذا لم  بالطائرة  المرأة  إن سفر 

وصلة   ، كزيارة أقارهبا  ؛ولو كانت غير ضرورية  ، وكان سفرها لحاجة  ،لها محرم

، وذكر أن حدوث عطل يف الطائرة هو من األمور النادرة،  ال بأس به  فإنه  ؛رحمها 

 . ( والنادر ال حكم له

 سن اليأس للمرأة

 (:481فائدة )

الدرب: على  نور  برنامج  يف  باز  بن  العزيز  عبد  الشيخ  اليأس  )  قال  سن  إن 

 
 (.21/179ينظر: جمموع فتاوى ابن عثيمني ) (1)

 (.16/383موع فتاوى ابن باز )ينظر: جم (2)



 

428 

الذي  فالدم  هذا  وعلى  الخمسين،  سن  هو  الفقهاء  جمهور  عند  للمرأة  بالنسبة 

 د ذلك ُيسمى دم استحاضة، قال: فتستثفر وتتوضأ وتصلي.  ع يخرج منها ب

أن دم العادة المعروف لديها إذا جاءها  ابن تيمية  واختار شيخ اإلسالم  قال:  

 . يف ميعاده يف سن الخمسين أو الستين يعترب حيًضا، وال تصلي

 . ( وهذا هو الصحيح يف رأيي قال:

سئل فقد  عثيمين  ابن  الشيخ  القول  هذا  تجاوزت    :(1) واختار  امرأة  عن 

يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها    ،الخمسين 

 غير الصفة المعروفة، وإنما صفرة أو كدرة؟  على  الدم

على صفته)  بقوله:أجاب  ف دم  يأتيها  دم حيض    التي  دمها  يكون  المعروفة 

حد    ،صحيح  ال  إذ  الراجح،  القول  الحيض  على  سن  ه  ،ألكثر  فيثب ذ وعلى  ت ا 

  ،ولزوم الغسل ، من اجتناب الصالة والصيام،  لدمها أحكام دم الحيض المعروفة

 وقضاء الصوم ونحو ذلك.

وكدرة صفرة  يأتيها  التي  العادة    ،وأما  زمن  يف  كانت  إن  والكدرة  فالصفرة 

دمُ  كان  إن  وأما  بحيض،  فليست  العادة  زمن  غير  يف  كانت  وإن  دم فحيض،  ها 

المعروف تقد  ،الحيض  تأخر   ملكن  أتاها    ،أو  إذا  تجلس  بل  له،  تأثير  ال  فهذا 

عنها انقطع  إذا  وتغتسل  سن    ، الحيض  أن  من  الصحيح  القول  على  كله  وهذا 

وإن كان دمًا    ،الحيض ال حد له، أما على المذهب فال حيض بعد خمسين سنة

عاديًّ  وتصليا أسود  فتصوم  وعليه  انقطاعه   ،،  عند  تغتسل  القول   ،وال  هذا  لكن 

 . (غير صحيح

 
 (.11/269ينظر: جمموع فتاوى ابن عثيمني ) (1)
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 رابًعا: قبسات من:

 مسائل تتعلق باأليمان والنذور والكفارات

 تكفري األميان الكثرية

 (:482فائدة )

أن الذي    ،إن مذهب اإلمام أحمد)  محمد بن صالح بن عثيمين:  قال الشيخ

ر عنها كلها تكفيرة واحدة ،  (1) يحلف ويقسم عدة أيمان يف أمور مختلفة؛ أْن ُيَكفِّ

 .(2) ة(ن كفارة؛ إذا كانت يف أمور مختلفيوالجمهور: أن لكل يم

بتاريخ:  و الكريم  القرآن  إذاعة  برنامج يف  بن جبرين يف  اَّلل  الشيخ عبد  سئل 

السائل:4/1/1423 قال  فكيف    ه ،  مختلفة،  أشياء  على  كثيرة  أيماًنا   
 
علي إن  

عنها؟ تكفي )   فقال:  أكفر  واحدة  بكفارة  كلهم  عنهن  جمهور    وقال:  .كفر  إن 

 . ( بون لكل يمين كفارةج العلماء يو

 أنواع َقَسُم اهلل

 (:483فائدة )

 إن َقَسَم اهلل على نحوين: )  :الشيخ الشعراوي قال 

الخلق -1 عند  معظم  بشيء  يقسم  المعظمين    ليلفت  ،أن  المخلوقين  نظر 

هي   المعظمة  هذه  أن  إلى  دونه،  لها  من  تعبد  أن  تصلح  فال  اهلل،  مخلوقات  من 

 . من تعظيم مخلوقاته فالبد أن يكون تعظيمهم هلل أشد

المخلوقات -2 ببعض  يقسم  إلى    ، أن  الخلق  نظر  هذه ليلفت    أهمية 

 
 (. 5/2439ينظر: مسائل اإلمام أمحد، وإسحاق بن راهويه ) (1)

(2)  ( للرسخيس  املبسوط  )157/ 8ينظر:  املدينة  أهل  فقه  يف  والكايف  النبيه يف رشح 1/447(،  وكفاية   ،)

 (.14/227التنبيه )



 

430 

الناس  عنها  غفل  التي  مجر  ،المخلوقات  جعلها    ىألن  العادة  ومجرى  األلف 

 وهي ذات شأن ونفع.  ، فل عنهاعادة وغُ 

عنه، فالقسم من اهلل    واوهناك شأن آخر غفل  ،إًذا فهناك شأن خطير افتتنوا به 

 ما اتفق عند الناس يف اإلقسام:   ىال يؤخذ عل

بإظهار مظاهر التغيير    ،فهو إما أنه يريد أن يهون من شأن الشيء العظيم -1

 . األلوهيةالتي تنايف ما رفع الناس إليها من    ،فيه

فيقسم اهلل به لينبه إلى ما فيه من   ، أو شيء تافه يف نظر الناس ال يأهبون له -2

اهلل   ،منافع  به  أقسم  ما  يشمل جميع  معبودة معظمة   ،وهذا  فهي  بذاته  القسم  إال 

 . (ومكرمة عندنا وعنده

 كفارة اليمني

 (:484فائدة )

األ  يف  للمستقبل الكفارة  التي  عليه  ،يمان  أقسم  ما  يؤد  لم  عليه    ،إذا  يكون 

األ  كفارة. الماضيأما  الزمان  على  التي  لها  ،يمان  كفارة  ال  ما  إ ألهنا    ؛فهذه 

 لغو.  ماغموس وإ

ع إ   : والكفارة مساكين شطعام  كسوهتم  ،رة  رقبة  ، أو  تحرير  مخير  ،  أو  وهو 

الثالثة عليه ،  بين  تعالى  :والدليل   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭژ:  قوله 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ

 ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې

 [.89المائدة:] ژيئ ىئ مئ حئ جئ ی         ی یی ىئ ىئىئ ېئ

 النذر

 (:485فائدة )

 النذر أربعة أنواع: 
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النذر -1 به    إذا كان  اهلل  الذي مدح  به، وهو  الوفاء  بعمل طاعة هلل، فيجب 

 . [7]اإلنسان:  ژٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پژاألبرار بقوله: 

بقطيعة رحم  -2 النذر  الوفاء    ،أو طالق  ،إذا كان  أو أي معصية هلل، فيحرم 

 به، وكذلك إذا كان له عالقة بأعياد أو ديانات غير المسلمين، فال يفي به. 

ر كفارة يمين. لإذا كان النذر فيما ال يم -3  ك الناذر، فال يفي به، ولكن يكفِّ

 فحينئذ يخير بين الوفاء به وبين الكفارة.  ؛إذا كان النذر يف شيء مباح  -4

بتاريخ:   المطلق  اَّلل  عبد  الشيخ  شخص  )  ه :23/4/1424قال  نذر  إذا 

نذًرا يريد به أن يمنع نفسه عن معصية، فقال يف نذره: إن عدت إلى اقرتاف هذه 

 . ن  علي نذًرا أن أصوم شهرينإ المعصية ف

 . إن هذا نذر يقصد منه: أن يمنع نفسه قال:

ر كفارة يمين.  قال:و  فإن عاد فإنه يخير بين الصوم الذي ذكره، أو يكفِّ

 هذه الفتوى خالف قول الجمهور.  قلت:

 . (النذر طاعة وصرفها لغير اهلل شرك) وقال الشيخ محمد خير حجازي:

مثل أن يقول: لفالن علي نذر، أو    : النذر لغير اهلل )   : ( 1) وقال الشيخ ابن عثيمين 

 لهذا القرب علي نذر، أو لجربيل علي نذر، يريد بذلك التقرب إليهم، وما أشبه ذلك. 

، ونذر المعصية  والفرق بينه وبين المعصية: أن النذر لغير اهلل ليس هلل أصاًل 

ر أن أفعل كذا وكذا  ذهلل، ولكنه على معصية من معاصيه، مثل أن يقول: هلل علي ن

 . من معاصي اهلل؛ فيكون النذر والمنذور معصية 

ونظير هذا الحلف باهلل على شيء محرم، والحلف بغير اهلل؛ فالحلف بغير  

 
 (. 9/239وى ورسائل ابن عثيمني )ينظر: جمموع فتا  (1)
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على   باهلل  والحلف  اهلل،  لغير  النذر  ونظيره  وكذا،  كذا  ألفعلن  والنبي  مثل:  اهلل 

نذر لغير اهلل شرك؛  ل محرم؛ مثل: واهلل؛ ألسرقن، ونظيره نذر المعصية، وحكم ا

 ا. ألنه عبادة للمنذور له، وإذا كان عبادة؛ فقد صرفها لغير اهلل فيكون مشركً 

إطالقً  ينعقد  ال  اهلل  لغير  النذر  شرك  وهذا  هو  بل  كفارة،  فيه  تجب  وال  ا، 

 تجب التوبة منه؛ كالحلف بغير اهلل؛ فال ينعقد، وليس فيه كفارة. 

ي ال  لكن  فينعقد،  المعصية؛  نذر  يمين؛  ج وأما  كفارة  وعليه  به،  الوفاء  وز 

 . (كالحلف باهلل على المحرم ينعقد، وفيه كفارة

ليس هناك دليل على أن كفارة النذر كفارة  )  وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:

 . ( يمين

 الكفارات

 (:486فائدة )

العثيمين: صالح  بن  محمد  الشيخ  تثبت    سئل  التي  الكفارات  تسقط  متى 

 بالذمة؟ 

 . (الكفارات تسقط بالعجز عنها جميع) فقال:

 أكفارة قتل اخلط

 (:487فائدة )

بتاريخ:   الدرب  على  نور  برنامج  يف  الركبان  علي  بن  اَّلل  عبد  الدكتور  قال 

يف أن    ، إن بعض العلماء قاس كفارة قتل الخطأ على الظهار)  ه :13/2/1423

 (. الصيام أو العتق فإنه يطعمبالعاجز عن الكفارة 

 شيخ عبد اهلل المطلق عن بعض العلماء المتقدمين. لوحكى هذا القول ا 

  ***** 
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 خامًسا: قبسات من:

 أحكام تتعلق باألطعمة واللباس والصيد

 ذكاة من يف بطنها جنني

 (:488فائدة )

ويف    ،إذا ذبحت الشاة أو الناقة أو البقرة ونحوها )  قال الشيخ عبد اَّلل البسام: 

ه ذكاة  ل ،بطنها جنين  َج حي ا وجب ذبحههَفَذَكاُة ُأمِّ  . (، لكن إن ُأخر 

اهلل    لحديث   قلت: رسول  سألنا  قال:  سعيد،  الجنين    أبي  عن 

 .(1) «كلوه إن شئتم، فإن ذكاته، ذكاة أمهفقال: » 

 اللحوم املستوردة

 (:489فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  خارج    وسئل  من  ُد  َتر  التي  اللحوم  أكل  يجوز  هل 

 المملكة؟  

كة ال يدخل لها إال لحوم مذبوحة على الطريقة اإلسالمية؛  لإن المم)  قال:ف

ْقَت أهنا غير مذبوحة على الطريقة اإلسالمية؛ فحينئذ اتركها  . (فإذا َتَحق 

 ذم اإلسبال

 (:490فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  عن  )  قال  نزل  ما  وباألخص  اإلسبال،  ذم  السن ة  إن 

با  نسبة للرجال فقط، وقال: إن المسبل  لالكعبين من إزار وثوب وعباءة، وذلك 

 
 (.11260(، وأمحد يف مسنده )2827د )(، وأبو داو3199أخرجه ابن ماجه ) (1)
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إال إذا كان    ،إال إذا كان إْسَباُلُه خيالًء، وال يكون يف النار   ،ال يكون مرتكًبا كبيرة

 . (إْسَباُلُه خيالء، وقال: إن ذلك هو الذي يقتضيه الجمع بين األدلة

فقد    قلت: األدلة،  بين  آخر  جمع  عثيمين  ابن  عن  وللشيخ  فضيلته:  سئل 

 ؟ ل حكم اإلسبا

 إسبال الثوب على نوعين: ) فأجاب بقوله:

وعقوبته عظيمة،    ، فهذا من كبائر الذنوب  ؛أن يكون خيالء وفخراً   أحدهما:

النبي    ،ففي الصحيحين من حديث ابن عمر من جر ثوبه »قال:    أن 

القيامة يوم  إليه  اَّلل  ينظر  لم  أن    ،(1) «خيالء  عنه  الغفاري رضى اهلل  ذر  أبي  وعن 

القيامةالث»  قال:  النبي   يوم  اَّلل  يكلمهم  َّل  إليهم  ،ثة  ينظر  وَّل    ،وَّل 

أليم،  يزكيهم عذاب  اهلل    «ولهم  رسول  فقرأها  مرات.    قال:  ثالث 

قال:   اهلل؟  رسول  يا  هم  من  وخسروا،  خابوا  ذر:  أبو  والمنان، »قال  المسبل، 

 .(2) «والمنفق سلعته بالحلف والكذب

يه هذا الوعيد الشديد أن اهلل  ف فهذا النوع هو اإلسبال المقرون بالخيالء، و 

 وله عذاب أليم.    ، ال ينظر إلى فاعله، وال يكلمه، وال يزكيه يوم القيامة

عمر   ابن  بحديث  عنه مخصص  اهلل  ذر رضى  أبي  العموم يف حديث  وهذا 

عنهما اهلل  العمل   ؛رضى  التحاد  خيالء  ذلك  فعل  من  على  فيه  الوعيد  فيكون 

 والعقوبة يف الحديثين. 

الث اإلسبال: االنوع  فهذا حرام  ين من  الخيالء،  لغير  يكون  فقد صح عن    أن 

 
 (. 2085(، ومسلم )3665أخرجه البخاري ) (1)

 (. 106أخرجه مسلم ) (2)
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النار»  :أن  النبي   ففي  اإلزار  من  الكعبين  من  أسفل  وهذا    ،(1)«ما 

فص   ومن  الكبائر،  من  فإنه  وعيد  فيه  ذنب  وكل  وتحذير،  ثيابًا  وعيد  للرجال  ل 

الكبيرة فقد شاركهم يف هذه  الكعبين  م   ، تنزل عن  ال قنها نصيب من ذلك،  وله 

 ی   ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئژ  تعالى: 

 .(2) ( [2المائدة:] ژی ی

ئل الشيخ عبد اَّلل البسام: من    ا إن يف أسفل رجلي تشويهً ل السائل:  ييقو  وس 

هذا   فهل  مسباًل،  فيكون  ألغطيه؛  طوياًل  الثوب  أجعل  وأنا  قديمة،  حروق  آثار 

 حرام؟

الشيخ:ف لي)  قال  إذا أسبل  يقولون:  العلماء  السائل فال  غ إن  طي مثل ما ذكر 

 . (بأس، وال ُيعد  حراًما

 ***** 

 

 

 
 (، عن أيب هريرة.5787أخرجه البخاري ) (1)

 (.12/309ينظر: جمموع فتاوى ابن عثيمني ) (2)
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 سادًسا: قبسات من:

 أحكام تتعلق بالحدود والجنايات والمخاصمات

 دية األعضاء املعلولة

 (:491فائدة )

السوداء،   القاوالسن  األعضاء  (1) مةئالعين  بقية  وهكذا  الشالء،  واليد   ،

 .(2) المعلولة: فيهن ثلث دية العضو

»أن رسول اَّلل  عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:  خرجه النسائي  ألما  

   قضى يف العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، ويف

 . (3)«اليد الشالء إذا قطعت بثلث ديتها، ويف السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها

 دية السقط

 (:492فائدة )

العثيمين صالح  بن  محمد  الشيخ  فيه  )  :قال  ُنفخت  الذي  السقط  دية  إن 

ة     ،عبد  أو أمة ، وبداًل منهما خمسة من اإلبل، كما يلزم مع ذلك كفارة  ،الروح ُغر 

 .(4) (وهي الصيام

عن هشام، عن أبيه: أن عمر نشد الناس: من سمع  لما رواه البخاري    قلت:

أنا سمعته   النبي   المغيرة:  بغرة  »  :قضى يف السقط؟ فقال  فيه  ، قضى 

 
 (.16/129فاية النبيه ). انظر: كا قائمة: هي التي بياضها وسوادها صافيان، وال يبرص هبا شيئً العني ال (1)

 (.6/167(، ورشح الزركيش )8/466(، واملغني ) 4/36ينظر: الكايف ) (2)

 (.4840النسائي ) أخرجه (3)

 (.25/411(، والرشح الكبري عىل املقنع )8/404(، واملغني ) 4/19ينظر: الكايف ) (4)
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أمة    عبد   هذا  ،«أو  على  معك  يشهد  من  ائت  أنا   ،قال:  مسلمة:  بن  محمد  فقال 

 . (1)بمثل هذا أشهد على النبي  

 حاالت خصاء الذكر

 (:493فائدة )

سبيل: بن  محمد  الشيخ  الذكر  )  يقول  خصاء  استئصال  -إن  أي: 

 له ثالث حاالت:  -الخصيتين

 .(2) مثل: خصاء فحول الغنم والكبش والتيس والديك مباح، -1

 مثل: خصاء باقي الحيوانات.  كروه،م -2

ا أو عبًدا، ألنه ُمْثَلة   محرم، -3  .  (وهو خصاء اإلنسان؛ سواء كان حرًّ

 معنى: االعتباط

 (:494فائدة )

 االعتباط: هو القتل عمًدا من غير سبب. 

أي:   مدافعة عن حق،  وال  قصاًصا  ال  ظلًما؛  أي:  اعتباًطا،  ُقتل  فالن  يقال: 

 قتل بريًئا محرم الدم. 

ونحر اإلبل بال داء هبا، فاستعير  صل االعتباط: ذبح البهيمة من غير عل ة،  أو

 . (3) للقتل بغير جناية

 : ُيقال: ناقة عبيطة ولحمها عبيط. (4) يقول ابن منظور يف لسان العرب

 
 (.6907أخرجه البخاري ) (1)

 ويمكن من خالله خصائه. ،تناسليوقد ثبت بالعلم الحديث بأن للديك جهاز  (2)

 (.2/63ينظر: غريب احلديث، ابن اجلوزي ) (3)

 . (7/347)لسان العرب، ابن منظور، فصل العني املهملة ينظر:  (4)
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، (1) « ومن اعتبط مؤمنًا قتاًل فهو قود»:  وجاء يف الحديث قوله  

  أن يرض ولي المقتول بالفعل. يعني: من قتل مؤمنًا ظلًما؛ فإنه  قود؛ إال  

 شهادة النساء

 (:495فائدة )

إن شهادة النساء ال تقبل يف عقد النكاح، وال يف  )  قال الشيخ عبد اَّلل البسام:

 . األمور التي توجب القصاص أو الحدود

ال تقبل إال يف المسائل التجارية، أو يف المسائل التي ال يطلع عليها    وقال:

 . (مثل: الرضاع، وعيوب المرأة ونحو ذلك  ،غالًبا إال  النساء

 بني سفيان الثوري واإلمام أبي حنيفة

 (:496فائدة )

 :-من أئمة الحديثضليع إمام وهو  –الثوري  سفيانسئل  

مك، فهل حنث؟ عن ر   جل حلف أال  يأكل اللحم فأكل الس 

 نعم، حنث وعليه أن يكفر عن يمينه. قال:ف

 :ثم سئل اإلمام أبو حنيفة

 وليس عليه شيء.  ،م يحنثل  فقال:

 ۋ ٴۇ ۈ ۈژفعلم اإلمام سفيان فغضب، وقال: قال تعالى:  

 .[14]النحل: ژۉ ۅ ۅ ۋ

 
(1)  ( النسائي  )4853أخرجه  والدارمي  حزم2397(،  بن  عمرو  عن  أبيه  ،(،  وضعفه   ،عن  جده،  عن 

 األلباين.
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  : وسأله عن رجلٍ ، وهو ال يعلم ، فلما علم اإلمام أبو حنيفة أرسل له شخًصا 

، هل يحنث أم ال؟ .   حلف ال يصلِّي على البساط  فصل ى على األرض 

 . ال يحنُث  :فقال سفيان

ال  قال:   ائل:سفقال  تعالى  اهلل  أن     ژڑ ژ ژ ڈ ڈژ أليس 

 [. 19نوح:]

 .  (1)فعرف سفيان أن  ذلك بتلقين أبي حنيفة   قال:

له: قال  أنه  الفراش فنمت على األرض، فهل  )  وروي  أنام على  حلفت أال  

 ( حنثُت؟ 

 . لم تحنث فقال:

 . ([22]البقرة: ژھ ھ ھ ہ ہژإن اهلل يقول: ) فقال له السائل:

 . ك أبو حنيفة؟لأرس فقال:

 . نعم قال:

 . (صار أبو حنيفة على صواب، واليمين ُيرجع بتفسيره على العرف قال:

القصة هذه  ذكر  بعد  الرازي  ليس  لو)  :(2) قال  الكالم  هذا  يقول:  أن  لقائل 

البساط   لفظ  يف  القرآن  بظاهر  العمل  تركنا  أنا  الباب  يف  ما  أقصى  ألن  بقوي، 

عليه  قام  الذي  يلزمن  ،للدليل  أخرى  ا فكيف  آية  يف  القرآن  بظاهر  العمل    ، ترك 

 والفرق بين الصورتين من وجهين:  

أنه لما حلف ال يصلي على البساط فلو أدخلنا األرض تحت لفظ    األول:

 
 (. 12/28(، وابن عادل يف اللباب )20/188يح الغيب )ذكر هذه القصة الرازي يف مفات (1)

 (.20/188ينظر: مفاتيح الغيب ) (2)
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المفروشة   األرض  على  صلى  إن  ألنه  الصالة،  من  نمنعه  أن  لزمنا  البساط 

التي ال تكون   لزمه الحنث ال محالة، ولو صلى على األرض  فروشة  مبالبساط 

أيًض  الحنث  فهذا    ، الزمه  البساط،  لفظ  تحت  األرض  يدخل  أن  تقدير  على 

لحم   أدخلنا  إذا  ما  بخالف  إليه  سبيل  ال  مما  وذلك  الصالة،  من  منعه  يقتضي 

اللح أكل  من  منعه  يف  ليس  ألنه  اللحم،  لفظ  تحت  اإلطالق السمك  على  م 

 محذور فظهر الفرق. 

أهل    الثاين: من عرف  بالضرورة  نعلم  على  اأنا  البساط  اسم  وقوع  أن  للغة 

أما وقوع اسم اللحم على لحم السمك فلم يعرف أنه   ،األرض الخالصة مجاز

 واهلل أعلم.  ،مجاز، فظهر الفرق

مبنى األيمان على العادة، وعادة الناس إذا ذكر اللحم    أن :  وحجة أبي حنيفة

السمك لحم  منه  يفهم  ال  أن  اإلطالق  الرجل   ،على  قال  إذا  أنه    : لغالمه  بدليل 

 ا باإلنكار. ا فجاء بالسمك كان حقيقً اشرت هبذه الدراهم لحمً 

وتارة تعتربون  ،  كتاب األيمان تارة تعتربون اللفظأنا رأيناكم يف    والجواب:

ضابطً  ذكرتم  رأيناكم  وما  القسمينالعرف،  بين  عليه  ، ا  قال   :والدليل  إذا  أنه 

ا باإلنكار عليه،  كان حقيقً   ا فجاء بلحم العصفورلغالمه اشرت هبذه الدراهم لحمً 

تقولون  أنكم  مضطرب،  :  مع  العرف  أن  فثبت  العصفور،  لحم  بأكل  يحنث  إنه 

 . (واهلل أعلم .والرجوع إلى نص القرآن متعين 

 ***** 
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 :قبسات من :الرابعالقسم 

رة  -  اآلداب واألخالق  اتلأريخ واسلي 
ة   -  األعالم  اإلدارة واتلرب ي 

ة واشلعيبة   األثمال اعلرب ي 
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 أواًل: قبسات من:

 اآلداب واألخالق والمواعظ 

 أهمية الوقت

 (:497فائدة )

 الوقت أمانة فهل نحافظ عليه؟ 

 وهل نشغله فيما يحقق عبوديتنا هلل؟! 

الجيد اَّلستغالل  حول  له  كلمه  يف  جبرين  بن  اَّلل  عبد  الشيخ    ، يقول 

 :(1) للوقت، فقال  يئواَّلستغالل الس

هامة أن يستغل اإلنسان وقته فيما يفيد، وإن السبيل  مور ال)ال شك أن من األ 

 يكون بأمرين:  إلى استغالل الوقت

 األول: ترتيب الوقت:

وذلك بأن يرتب اإلنسان وقته، ويجعل لكل ساعة عماًل؛ حتى يعرف كيف  

 وهذا اليوم.  ،يعمل يف هذه الساعة 

الرزق؛  منها  يكتسب  أو صنعة  إلى حرفة  مثاًل  لها    فيجعل  فاإلنسان يحتاج 

جزًءا من وقته، ويحتاج إلى أداء أعمال يعملها هلل، كالصالة ونحوها؛ فيجعل لها  

 جزًءا من وقته، ويحتاج لمجالسة أهله؛ فيجعل لهم جزًءا من وقته. 

ليستفيد منهم علًما وعماًل؛ فيجعل لهم    ،ادب  وهناك مثاًل زيارة العلماء والعُ 

يجالسهم ليستفيد منهم خيًرا   ،ن وصالح  جزًءا من وقته؛ وهناك أصدقاء ومحبون 

 وعلًما وفقًها وعماًل؛ فيجعل لهم جزًءا من وقته. 

 
 نقاًل باختصار من موقع الشيخ عبد اهلل بن جربين على الشبكة العنكبوتية.  (1)
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وهي من األعمال التي تقرب   ، بالقول أو الفعل ،وهناك أيًضا الدعوة إلى اهلل

 . فيجعل لذلك جزًءا من وقته ؛إلى اهلل  

 . فيجعل لها جزًءا من وقته ؛وهناك أيًضا أعمال خاصة يكون بحاجة إليها

م وقته فلم يذهب عليه جزء من الوقت إال يف    ،فعل ذلك كل واحد  فإذا وقس 

طاعة اهلل، أو ما يستفاد منه يف هذه الحياة؛ فإنه لم يخسر شيًئا من حياته، وبذلك 

الذي  الشيء  يف  وقته  ويستغل  شيء،  منه  يذهب  أن  دون  الزمان  بحفظ  يفوز 

 يستفاد منه. 

 ثانًيا: استغالل المجالس: 

الس عادة كبار السن، ويمر الوقت عليهم بدون أن يستغلوه   المج يجتمع يف 

حرفة،   لهم  ليس  هؤالء  من  كثيًرا  أن  ومعلوم  وآخرهتم،  دنياهم  يف  ينفعهم  فيما 

أن   فننصحهم  تنفعهم!  وال  تضرهم  أشياء  يف  يقعون  وقد  عمل،  لهم  وليس 

 يستغلوا هذه المجالس فيما يفيدهم. 

قرآن وتدارسه، والبحث يف معاين  اءة الفيمكن شغل هذه المجالس مثاًل بقر

آيات اهلل ومدلوالهتا، ليحفظوا وقتهم ويحصلوا على أجر عظيم، ويمكن شغلها  

بقراءة كتب الحديث والفقه وغيرها، فيختار أحدهم كتاًبا من كتب الحديث، أو 

واألخبار   الحوادث  كتب  أو  والرتاجم،  السير  كتب  أو  واآلداب،  األحكام 

 رأ فيه، فيستفيدوا ويتفقهوا يف أمور دينهم. طب ويق والمواعظ أو الخ

وكذلك يباح لهم أن يسأل بعضهم بعًضا عما وقع من الحوادث واألخبار  

التي فيها عرب وفوائد، سواء يف القريب أو البعيد، وكذلك يبحثون فيما يهمهم من  

بعض   معالجة  يف  ويبحثون  مجتمعهم،  يف  يهمهم  وما  اإلسالمية،  األمة  أمر 

 ي تقع يف مجتمعهم قبل أن تستفحل وتتمكن. اء التاألخط
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الغيبة    :وأخيًرا يف  أو  والقال،  القيل  يف  الوقت  إضاعة  بعدم  الجميع  ننصح 

والنميمة، أو يف اللهو واللعب وسماع األغاين، أو يف النظر إلى األشياء المحرمة  

 ويعود بالشر على اإلنسان.  ، وغير ذلك مما يغضب اهلل تعالى

أصح خاض  الم فإذا  هذااب  مثل  يف  سوف    ، جالس  بأهنم  نبشرهم  فإننا 

 ينتفعون بما يفيدهم يف دنياهم وآخرهتم(. 

 السعادة احلقيقية

 (:498فائدة )

أن السعادة الحقيقية هي يف طاعة اهلل ومرضاته وتقواه،    :اعلم أيها المحب

، وامتثال أمرهما، واجتناب هنيهما، دون اعرتاض أو  وطاعة رسوله  

حبًّ تردد، وحبهم يعادله حبا  تعالى:  ،  ا ال   ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژقال 

سعيدة،  [97]النحل:  ژگ گ گ ک ک ک حياة  فلنحيينه  أي:   ،

 فعلينا بالعمل الصالح مع اإليمان.  ،وال شك أننا كلنا نريد الحياة الطيبة السعيدة

»وقال   ذلِك   :  ول يس   ل ه  خيٌر،  ه   لا ك  ه   ر  أم  إنا  ؤمِن،  الم  رِ  ًبا ألم  ج  ع 

،  أل   د  اء  ح  ضر  اب ت ه   أص  وإن   ل ه ،  يًرا  خ  ف كان   ؛  ر  ك  ش  اء   را س  اب ت ه   أ ص  إن   ِمن:  ؤ  للم  إَّلا 

ل ه   ي ًرا  خ  ف كان   ؛  ب ر  الصالة   وكان  ،  (1) «ص  يف  ولذته  راحته  يجد 

اوالطاعة، فكان يقول: » ن ا بِه  ، أ ِرح  ال ة  أ قِِم الصا : ويقول  ،  (2)«ي ا باِل ل  

ِعل  » ج  را و  ةِ ت  ق  ال  ي الصا
ي نِي فِ  .(3) «ة  ع 

 
 (، عن صهيب.2999أخرجه مسلم ) (1)

(، عن سالم بن 6/277الطرباين يف الكبير )(، و5/364(، وأحمد يف مسنده )4985داود )  وخرجه أبأ(  2)

 (. 7892أبي الجعد عن رجل. وصححه األلباين يف صحيح الجامع )

(، والبيهقي يف السنن الكربى  8888(، والنسائي يف السنن الكربى )14069أخرجه أحمد يف مسنده )  (3)

= 
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غم ويف هم،   نحن يف  الصالة،  من  أرحنا  يقول:  الناس  من  كثيًرا  نجد  بينما 

 . -هكذا يقولون-نحن مشغولون عن الصالة 

وقد سئل اإلمام أحمد فقيل له: يا إمام، متى يجد العبد طعم الراحة؟، قال:  

 عند أول قدم يضعها يف الجنة. 

الحقيقية والفوز الحقيقي عندما يضع أحدنا قدمه يف  سعادة  هذه واهلل هي ال

إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من    م اللهفالجنة،  

 النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. 

يشعرون   يجعلهم  وكيف  بأصحابه،  اإليمان  يفعل  كيف  نعرف  ولكي 

 !!؟ بالسعادة يف كل األحوال 

ن تيمية يعذب ويسجن ويطرد، ومع هذا نجده يقول،  الم ابفهذا شيخ اإلس

وهو يف قلعة دمشق، يف آخر مرحلة من مراحل إيذائه وجهاده، يقول: )ما يصنع  

أنا   تفارقني،  أن ى رحلت فهي معي ال  أنا جنتي وبستاين يف صدري،  أعدائي بي، 

 .(1) حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة(

أن  نجد  ا   وهبذا  القولة  شيخ  هبذه  أعدائه  كل وجوه  الطرق يف  يغلق  إلسالم 

عظماء   إال  يستطيعها  وال  للمؤمنين،  الطريق  يضيء  نرباًسا  تعد  التي  الخالدة، 

 الرجال، وذوو الهمم العالية. 

 
= 

مسلم ولم    (. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط2676ستدرك )(، والحاكم يف الم13232)

 (. 3124يخرجاه، وصححه األلباين يف صحيح الجامع )

الجوزية )ص  (1) قيم  ابن  الصيب،  الوابل  الحنبلي 44ينظر:  ابن رجب  الحنابلة،  والذيل على طبقات   ،)

(4/402.) 
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 كلمات أربع

 (:499فائدة )

 من وصايا لقمان َّلبنه:

 إذا كنت يف الصالة فاحفظ قلبك.  -1

 عينيك. وإذا كنت يف بيت غيرك فاحفظ  -2

 وإذا كنت يف الناس فاحفظ لسانك.  -3

 .(1) وإذا كنت يف الطعام فاحفظ بطنك -4

 ومن يستطيع ذلك.  قلت:

 خطر النظر

 (: 500فائدة )

 .(3)(، والنظر بريد الزنا(2) المعاصي بريد الكفر) قال العلماء:

قوله   عليه  مدرك  »:  ويدل  الزنا،  من  نصيبه  آدم  ابن  على  كتب 

فالعينان ز  زناه ناهما  ذلك َّل محالة،  واللسان  النظر، واألذنان زناهما اَّلستماع، 

الخ   زناها  والرجل  البطش،  زناها  واليد  ويتمنى، الكالم،  يهو   والقلب  طا، 

 .(4)«ويصدق ذلك الفرج ويكذبه

 
القرآن،    (1) أعالم  )اينظر:  ح3/4لمغامسي  شخصية  ولقمان  شهيرة(.  وقد    ،كيمة  األمم،  لدى  معروفة 

ألهنم يعلمون به ويسمعون عنه، ولهذا نزل القرآن بخربه وقصته، وله أقوال    ،رشيين بهخاطب اهلل الق

 شهيرة وحكم معروفة كثيرة، منها هذه الكلمات التي نقلناها هنا.

 : أي   ،بريد الكفرالمعاصي    :(: )وهذا نحو قول السلف11/29قال النووي يف شرح صحيح مسلم )  (2)

 الشر(. عافانا اهلل تعالى من ،تسوق إليه

 . (وكان يقال: النظر بريد الزنا ): (59قال الذهبي يف الكبائر )ص( 3)

 (، عن أبي هريرة.2657أخرجه مسلم ) (4)
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ا للذريعة مثل النظر، وقد أبيح  )  وقيل: التي    ،لنظر إلى المخطوبة ا ما منع سدًّ

 . (يرغب الزواج منها للمصلحة الراجحة

اب القيمقال  ) ( 1)ن  سدًّ :  حرم  كما وما  الراجحة،  للمصلحة  أبيح  للذريعة  ا 

األسباب من الصالة بعد الفجر    أبيحت العرايا من ربا الفضل، وكما أبيحت ذوات

والعصر، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر 

الذهب والحرير على الرجال  التشبيه   رم لسدح   ، المحرم، وكذلك تحريم  ذريعة 

يباح    ؛ بالنساء أن  ينبغي  الحاجة، وكذلك  إليه  ما تدعو  فاعله، وأبيح منه  الملعون 

تدعو إلى ذلك،   الحاجة   بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزهنا؛ ألن 

سدًّ  كان  إنما  التفاضل  أصول وتحريم  ومقتضى  القياس  محض  فهذا  للذريعة؛  ا 

 (.بالحيل، والحيل باطلة يف الشرع   إال به أو الناس  الشرع، وال تتم مصلحة 

 من خصال الشر

 (: 501فائدة )

 قال: ال أطلب غيرها.   ،إذا ظفر إبليس من ابن آدم بإحدى ثالث خصال

 نسيانه ذنوبه.  -3  استكثاره عمله. -2   إعجابه بنفسه. -1

 نا كلنا. ؤداالثالثة هذه  قلت:

 الشكر واحلمد

 (: 502فائدة )

 على النعمة على عمل معين.   ون إالالشكر ال يك 

 وعلى كل نعمه.  ، الثناء على المحمود على كل حال  فهو :أما الحمد

 
 (.2/109ينظر: أعالم الموقعين ) (1)
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بينهما التفريق  يف  القيم  ابن  )(1)قال  الحمد  :  بين  الفرق  يف  الناس  وتكلم 

 أيهما أعلى وأفضل؟  ،والشكر

بينهما: جهة    والفرق  من  وأخص  وأسبابه،  أنواعه  جهة  من  أعم  الشكر  أن 

 حمد أعم من جهة المتعلقات، وأخص من جهة األسباب. وال، همتعلقات

هذا: خضوعً   ومعنى  بالقلب  يكون  الشكر  ثناء  أن  وباللسان  واستكانة،  ا 

 ا. ا، وبالجوارح طاعة وانقيادً واعرتافً 

حياته    ومتعلقه:  على  اهلل  شكرنا  يقال:  فال  الذاتية،  األوصاف  دون  النعم، 

وعلمه  وبصره  علي،  وسمعه  المحمود  إحسانه كم   ،ها وهو  على  محمود  هو  ا 

 وعدله، والشكر يكون على اإلحسان والنعم. 

عكس  غير  من  الحمد  به  يتعلق  الشكر  به  يتعلق  ما  به    ،فكل  يقع  ما  وكل 

عكس غير  من  الشكر  به  يقع  بالجوارح   ، الحمد  يقع  الشكر  يقع   ،فإن  والحمد 

 . ( بالقلب واللسان

 الورع

 (: 503فائدة )

حكم    عُ رَ الوَ  به  يثبت  عليه وال    ، ال  الوَ يقاس  ألن  من    عَ ر  ،  شيًئا  يرتك  قد 

الرتك مقياًسا يقاس عليه، وال   الحالل مخافة الوقوع يف الحرام، فال يجعل هذا 

 إنه من المحرمات.   :يقال لما تركه تورًعا 

الحسن: بالمتقين)   قال  التقوى  زالت  كثيرً   ،ما  تركوا  الحالل  حتى  من  ا 

 . (مخافة الحرام

 . (متقين، ألهنم اتقوا ما ال يتقىسموا    إنما) وقال الثوري:

 
 (.2/237ينظر: مدارج السالكين ) (1)
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أعين: بن  موسى  الحالل)   وقال  من  أشياء  عن  تنزهوا  أن    ،المتقون  مخافة 

 .(1) (يقعوا يف الحرام، فسماهم اهلل متقين

 كيد الشيطان

 (:504فائدة )

 ينجح حتى يصادف حبًّا لالنحراف.  كيد الشيطان ال

 من مل ينفعه ظنه

 (: 505فائدة )

 . (من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه) :طاب  قال عمر بن الخ

 . لم ينفعه يقينه  ،من ليس له ظن صحيح يصيب به الحقيقة  :أي

عمر قول  أعرابيًّ   :وأصل  لهأن  قال  وُس ا  احملني  المؤمنين،  أمير  يا  ا  يمً حَ : 

؟ قال:  (2) هذا زق  يم  حَ نشدتك اهلل يا أعرابي، أُس   :عمر    فقال  ،على جمل 

 . (3) ه لم ينفعه يقينهعه ظن ثم قال: من لم ينف،  نعم

بن العاص: ما العقل؟ فقال: اإلصابة بالظن، ومعرفة ما يكون    ووقيل لعمر

 . (4) بما قد كان

 اإليثار واألثرة

 (: 506فائدة )

 ة. رَ اإليثار ضد األثَ 

 
 (.1/401ينظر: جامع العلوم والحكم )( 1)

 اء.الزق: وعاء من جلد يشرب منه اللبن والم (2)

 (.2/301ذكره ابن عبد ربه يف العقد الفريد ) (3)

 (. 2/105العقد الفريد )ينظر:  (4)
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السعدي  الرحمن  عبد  الشيخ   ىئ ىئ ېئ ېئژ  وقوله: )   : ( 1)قال 

أي:   [، 9الحشر: ]   ژجب يئ ىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ

اإليثار، :  التي فاقوا هبا غيرهم، وتميزوا هبا على من سواهم  ألنصار ومن أوصاف ا

وهو أكمل أنواع الجود، وهو اإليثار بمحاب النفس من األموال وغيرها، وبذلها 

بل مع الضرورة والخصاصة، وهذا ال يكون إال من خلق   ؛ للغير مع الحاجة إليها

 .لذاهتازكي، ومحبة هلل تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس و

ومن ذلك قصة األنصاري الذي نزلت اآلية بسببه، حين آثر ضيفه بطعامه   

 . اوباتوا جياعً  ،وطعام أهله وأوالده

واإليثار عكس األثرة، فاإليثار محمود، واألثرة مذمومة، ألهنا من خصال   

نفسه شح  وقي  فقد  اإليثار  رزق  ومن  والشح،   مئ حئ جئ یژ،  البخل 

 .«[9الحشر:] ژجب يئ ىئ

إل ي  قلت: حديث  شير  هريرة  ى  الصحيحين  ،أبي  يف  أن  ،  (2) الذي 

النبي  رجاًل  أتى     فقال الماء،  إال  معنا  ما  فقلن:  نسائه  إلى  فبعث   ،

«، فقال رجل من األنصار: أنا،  ضيف هذاأو ي    من يضم  : » رسول اهلل  

اهلل   رسول  أكرمي ضيف  فقال:  امرأته،  إلى  به  ما  فانطلق  فقالت:   ،

صبي قوت  إال  فعندنا  ونومي  اين،  سراجك،  وأصبحي  طعامك،  هيئي  قال: 

صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونومت صبياهنا،  

ريانه أهنما يأكالن، فباتا طاويين،  ها فأطفأته، فجعال يُ ثم قامت كأهنا تصلح سراَج 

اهلل   رسول  إلى  غدا  أصبح  »فلما  فقال:  أو ،  الليلة،  اَّلل  ضحك 

 
 (.850ينظر: تفسير السعدي )ص (1)

 (. 2054(، ومسلم )3798أخرجه البخاري ) (2)
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ف من  اهلل:  ،«عالكماعجب،   یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئژ  فأنزل 

 .[9الحشر:] ژجب يئ ىئ مئ حئ جئ ی

 من وصايا السلف

 (: 507فائدة )

 نفسك بهم:   نا و  ثالثة َّل تبل  )قال ميمون بن مهران: 

 وإن قلت: أعلمها كتاب اهلل.  ، بامرأة أجنبية ن وَ ال تخلُ  -1

 فإنك ال تدري ما يعلق بقلبك منه.  ،صغين بسمعك لذي هوىوال تُ  -2

 . (1)(وإن قلت: آمره بطاعة اهلل ان،على ذي سلط تدخلن وال -3

 من آداب األكل

 (: 508فائدة )

 ؟. األكل  دبسم اهلل الرحمن الرحيم عن  :عن قول : سئل الشيخ عبد اَّلل البسام 

يقول )  فقال: اإلسالم  شيخ  النب :  إن  إن  قال:  والسائل  بذلك،  بأس    ي ال 

  ل »لقال  اَّللغالم:  بيمينك،سم  وكل  ي  ،  مما  يعني: (2) «ليكوكل   ،

 قل: بسم اهلل. 

 الصغائر والكبائر

 (: 509فائدة )

 . (3) (ال صغيرة مع اإلصرار، وال كبيرة مع االستغفار)  قال ابن عباس:

 
 (.3/479ذكره ابن مفلح يف اآلداب الشرعية )( 1)

 ة.(، عن عمرو بن أبي سلم2022(، ومسلم )5376لبخاري )أخرجه ا (2)

والحكم   (3) العلوم  جامع  يف  رجب  ابن  مع  (1/449)  قال  ال صغيرة  قال:  أنه  عباس  ابن  عن  )وروي   :

 اإلصرار، وال كبيرة مع االستغفار، وروي مرفوًعا من وجوه ضعيفة(. 
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وألحق العلماء  )  :(1) قال   ،القاضي عياض  نقل صاحب الكوكب الوهاج عن

عنهما:   تعالى  اهلل  رضي  عباس  ابن  فعن  الصغائر،  على  اإلصرار  ال  )بالكبائر 

معكب اإلصرار   يرة  مع  صغيرة  وال  يمحوها    :يعني (،  االستغفار،  الكبيرة  أن 

اإلصرار  مع  كبيرة  والصغيرة  النواوي:  .االستغفار،  حد    قال  يف  واختلف 

تكرارً  الصغيرة  تكرار  هو  الدين:  عز  فقال  إشعار  اإلصرار،  المباالة  بقلة  يشعر  ا 

 ذلك. الكبيرة بذلك، أو فعل صغائر من أنواع مختلفة بحيث يشعر 

النواوي: ق قبيحة جدًّ   : واعلم  ال  المخالفة  إلى  أنه ال شك يف كون  بالنسبة  ا 

 . ولكن بعضها أعظم من بعض  ،جالل اهلل تعالى

أو    ، أو صوم رمضان  ،وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس 

  ، أو فعل الحسنة  ،أو صوم عاشوراء  ،أو صوم عرفة  ،أو الوضوء  ،الحج أو العمرة

غي ذلك  أو  الصحيحةر  األحاديث  به  ذلك   . مما جاءت  يكفره  ال  ما  كما    ،وإلى 

الصحيح الحديث  يف  يغ  »  :ثبت  لم  تكفره   ،(2)«كبيرةً   ش  ما  ما  الشرع  فسمى 

هذا حسن  يف  شك  وال  كبائر،  تكفره  ال  وما  صغائر،  ونحوها  وال    ، الصالة 

لنسبة  يرة بافإهنا صغ  ، عن كوهنا قبيحة بالنسبة إلى جالل اهلل تعالى  يخرجها هذا

 . ( واهلل أعلم ،ا، ولكوهنا متيسرة التكفيرقبحً  إلى ما فوقها لكوهنا أقل  

 الوقاية من الشبهات

 (: 510فائدة )

 رحم اهلل من وقى نفسه الشبهات. 

 
 (. 3/34الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )ينظر:  (1)

)كما يف ص   (2) مسلم  اهلل  233حيح  أن رسول  هريرة،  أبي  الخمس،    الصلوات»ل:  قا   (، عن 

 والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن، ما لم تغش الكبائر«.
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عن النعمان بن بشير، قال: سمعته يقول: سمعت رسول اهلل  يف الصحيحين  

  :بين، وإن لحالل  إن ا»  -وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه-، يقول

بين، وبينهما مشتبهات الشبهات    ،الحرام  اتقى  الناس، فمن  يعلمهن كثير من  َّل 

ل الشبهاتاستبرأ  يف  وقع  ومن  وعرضه،  يرعى ،  دينه،  كالراعي  الحرام،  يف  وقع 

اَّلل  وإن حمى  أَّل  ملك حمى،  لكل  وإن  أَّل  فيه،  يرتع  أن  يوشك  الحمى،  حول 

صلح الجسد كله، وإذا فسدت،    صلحت،  محارمه، أَّل وإن يف الجسد مضغة، إذا

 .(1) «فسد الجسد كله، أَّل وهي القلب

 الفاسق والعاصي

 (: 511فائدة )

 الذي يرتكب الكبيرة. هو الفاسق:  

 يرتكب الصغيرة. هو الذي والعاصي: 

 هذا إذا اجتمعا، أما إذا افرتقا، فكل فسق معصية، وليس كل معصية فسًقا. 

 يوم لك ويوم عليك

 (: 512فائدة )

ْهَر َيْوَمان:  ب  )َواْعَلْم    :ور كالم اإلمام علي بن أبي طالب  من مأث َأن  الد 

َدارُ َوَيْوم  َعَلْيك؛    ،َيْوم  َلَك  ْنَيا  َك، َوَما    َوَأن  الد  َأَتاَك َعَلى َضْعف  َفَما َكاَن َلَك  ُدَوٍل، 

ت َك   .(2) (َكاَن م نَْها َعَلْيَك َلْم َتْدَفْعُه ب ُقو 

 . (دهر يومان: يوم بالء، ويوم رخاءال )م: ومثله قوله

 
 (.1599(، ومسلم )52أخرجه البخاري )( 1)

)االبالغة،    هنج ينظر:  (  2) علي  اإلمام  من خطب  ي،  ض  الر  له يف 3/133لشريف  من ضمن كالم  وهو   ،)

 وجه إلى عبد اهلل بن عباس.كتاب م



 

455 

 . ((2) ربةوعَ  ،(1) ربةوالدهر ضربان: َح )ومثله أيًضا:  

 .(الدهر وقتان: وقت سرور، ووقت ثبور )ومثله أيًضا:  

 . (وشر ،خير  :الدهر يومان )ومثله أيًضا:  

تارة لك  فيكون  والحال،  الدهر  تقلب  يف  يضرب  المثل  وعليك    ، وهذا 

لهما علأخرى، وال يدوم لك أحد  َعم األو 
ن عليه    ؛ى حال؛ فمن استفاد من ن  هو 

 شروَر الثاين، ويف كليهما أنت مخترب . 

بطاعة  وقوله: )يوم لك(:   إذا عمرهتا وغمرهتا  أوقاتك وساعاتك  أن  يعني: 

اهلل، واستثمرهتا يف عمٍل صالح لنفسك أو لمجتمعك أو ألسرتك، إذا احتسبت 

الت من  تناله  فيما  واحتسبت  والذلك،  ذلكعب  فإن  واألذى؛  لك   مشقة  يكون 

 مسجل يف ميزان أعمالك وحسناتك. 

عليك(: )ويوم  قوله:  اللهو    أما  يف  وساعاتك  أوقاتك  ضيعت  إذا  يعني: 

وحسرة عليك  وبااًل  تكون  سوف  فإهنا  منه؛  منفعة  ال  الذي  والسهر   واللعب، 

ر  أ ه  أنه قال: » وندامة، ولذلك روي عن النبي  سا ناِة إَِّلا  ل  ال  ل ي س  ي ت ح  ج 

ا يه 
وا اَّلل فِ ر  ك  ت  بِِهم  ل م  ي ذ  را  م 

ة  اع  ل ى س   .(3) «ع 

ناةِ )»  :(4)قال يف في  القدير ل  الج  ر  أ ه  سا ي ت ح  َعَلى َشيٍء مما فاهتم يف    «ل ي س  

 
 أي: يف ُسروٍر(.  ،(: )وفالن  يف َحبْرٍة مَن العيش  16كتاب األلفاظ )ص  قال ابن السكيت يف (1)

لمفارقته   (2) بذلك  يسمى  والدمع  األجفان،  لعبورها  عربة؛  العربة  يت  وُسم  العين،  تفارق  الدمعة  العربة: 

 (. 43ة المجد الصريح يف شرح كتاب الفصيح )صبذلك لظهوره. ينظر: تحف يمستقره، ويقال: ُسم  

(، ورواه ابن السني يف عمل  5244(، والديلمي ) 513(، والبيهقي يف شعب اإليمان ) 182رجه الطرباين ) أخ   ( 3) 

(: )رجاله ثقات،  74/ 10(، قلت: لكنه توبع عند ابن السني. قال الهيثمي يف مجمع الزوائد ) 3اليوم والليلة ) 

 (. 4944ضعيف الجامع ) ، وضعفه األلباين: يف  ( مد بن إبراهيم الصوري خالف ويف شيخ الطرباين مح 

 . (5/497فيض القدير)ينظر: ( 4)
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وا اَّلل الدنيا » ر  ك  ت  بِِهم  ل م  ي ذ  را  م 
ة  اع  ل ى س  ا»  «  إَِّلا ع  يه 

قرًبا  ًبا وت«، أي: احتسافِ

الدنيا  أيام  عليهم  عرضت  لما  ألهنم  وذلك  اهلل    ،إليه،  ذكر  من  لهم  خرج  وماذا 

  ؛ مما تركوه من ذكره  ،ثم نظروا إلى الساعة األخرى التي حرموا فيه الذكر  ، تعالى

كما    ،فأخذهتم الحسرات، لكن هذه الحسرات إنما هي يف الموقف ال يف الجنة 

ا من  والغرض  وغيره،  الحكيم  منك  :لسياقبينه  ظهرت  حركة  كل  أن  تعلم   أن 

حظًّا أوفرهم  الذكر  على  الناس  أدوم  وإن  لك،  ال  عليك  فهي  اهلل  ذكر    ، بغير 

 وأشرفهم منزلة(.  ،وأرفعهم درجة

ويصلح فيها نفسه، فالحياة    ، ولذلك فإن المؤمن الصادق يقف يف معالم الحياة 

يمكن أن تستمر الحياة  نه ال  ومعلوم أن من سنة اهلل أ   لها معالم يتوقف معها المسلم. 

على وتيرة واحدة، لذا ال بد من التغيير، والمؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء  

الكريم   بذلك رسولنا  أخربنا  أصابته ضراء صرب، كما  ،     (1 )شكر، وإن 

 وهذا يعني: أن جميع ساعات الدهر وأيامه خير للمؤمن، إذا جعلها يف طاعة اهلل. 

)فإ قوله:  كان  أما  ب ط ر(:ن   ت  ف ال  لك   هاهنا      ُيحمل  وهذا  للبطر،  ذم  هذا  ويف 

 على محملين: 

البطر، بمعنى األشر، وشدة المرح، بط ر الرجل بالكسر يبطر، وقد    أحدهما:

 أبطره المال، وقالوا: بطر فالن معيشته، كما قالوا: رشد فالن أمره. 

لك فال تقطعن  الوقت  البطر، بمعنى الحيرة والدهشة، أي: إذا كان    :والثاين

اهلل شكر  عن  والدهش  بالحيرة  والعبادة  ،زمانك  بالطاعة  النعمة    ،ومكافأة 

 .(2) والمحمل األول أوضح

 
 (، عن صهيب.2999أخرجه مسلم )( 1)

ي، من خطب اإلمام علي )اينظر: منهاج البالغة، ( 2) ض   (.19/364لشريف الر 
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 األمل

 (: 513فائدة )

اإلمام بن  قال  أساء  )  :  علي  الحسن  إال  األمل  عبد  أطال  ما 

 .(1) (العمل

 يظهر قصر األمل يف المبادرة للعمل.  قلت:

ال ):  (2)وقيل معروف    أقام 
 
ثواب  ،الصالةكرخي بن  لمحمد  م،  ه فقال  تقد   :

أتقدم بعده  هذه   فقال: إن صليت بكم لم  فقال: وأنت تحدث نفسك ا الصالة   ،

ا  فإنه يمنع من خير العمل، من عد  غدً   ،نعوذ باهلل من طول األمل  ،بصالة أخرى

 . (من أجله فقد أساء

 أصل األخطاء

 (:514فائدة )

 الثة: جميع األخطاء مرجعها إلى هذه الث

 الحسد.  -3 الطمع.و الحرص  -2 الكرب.  -1

 أنواع الذنوب

 (: 515فائدة )

 الذنوب أنواع: 

 وهو الشرك.  ، ذنب ال يغفر -1

 وهو الذي بينه وبين الناس.  ،وذنب ال يرتك  -2

 وهو الذي بينه وبين اهلل.  ،وذنب تحت المشيئة -3

 
 (. 3/98ينظر: البيان والتبيين ) (1)

 (.1/570ء )ينظر: محاضرات األدبا  (2)
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 حماسبة النفس

 (: 516فائدة )

السلف: من  المحققين  بع   أقوال  ك)  من  لم    الشريك النفس  إن  الخوان: 

 .(1) (تحاسبه ذهب بمالك

ذهب  قلت: تحاسبها  لم  إذا  النفس  يف    ت وهكذا  والخسارة  الهالك  إلى  بك 

 الدنيا واآلخرة. 

القيم ابن  اإلمام  ) (2) قال  وهب:  عن  أحمد  اإلمام  يف   ،وذكر  مكتوب    قال: 

 حكمة آل داود: حق على العاقل أن ال يغفل عن أربع ساعات: 

 . ربه  ساعة يناجى فيها -1

 .وساعة يحاسب فيها نفسه  -2

بعيوبه -3 يخربونه  الذين  إخوانه  مع  فيها  يخلو  عن    ،وساعة  ويصدقونه 

 . نفسه

هذه    يفل، فإن  فيها بين نفسه وبين لذاهتا فيما يحل ويجمُ   يلخَ وساعة يُ  -4

 . ا على تلك الساعات، وإجماًما للقلوبالساعة عونً 

 حسن اخللق

 (: 517فائدة )

المبارك:  بن  اَّلل  عبد  وجهحسن  )  قال  طالقة  المعروف  ،الخلق:    ، وبذل 

 . (وكف األذى

 
 (.1/79) ذكره ابن القيم يف إغاثة اللهفان  (1)

 (. 1/79ينظر: إغاثة اللهفان ) (2)
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 العزم واجملاهدة

 (: 518فائدة )

الجوزي: ابن  والمجاهدة  )  قال  العزم  من  أنفع  التأديب  سياق  يف  وليس 

 . ( والمنع

 درهم شبهة

 (: 519فائدة )

إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال:  )  قال الدكتور عبد المحسن البكر:

 . ( رهم تسولر من ددرهم فيه شبهة خي

 اهلوى

 (: 520فائدة )

قبل من  أفهمها  لم  حقيقة  مهما    ؛هذه  الحجة  عنه  يردع  ال  الهوى  أن  وهي 

 ولذلك قيل: عين الهوى عمياء.  ،وإنما يدفعه التقوى  ،كانت

 . فيما يخالف الرشد  هذا إذا كان الهوى  من أطاع هواه باع دينه بدنياه. قلت:

ترشد ولذلك   هواك  خالف   ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئژ  :تعالىقال  ،  قيل: 

ترشد  .[50]القصص:  ژېئ ېئ ېئ ۈئ فاتبعه  رشيًدا  الهوى  كان  إذا  ،  لذلك 

 ا بالذم. وما ذكر اهلل الهوى يف القرآن إال مقرونً  ،وأنى له الرشاد

 املوت واحلياة عند اإلنسان

 (: 521فائدة )

 الحياة عند اإلنسان: 

 لما كانوا نطًفا يف ظهور آبائهم.  الحياة األولى:

 بعد والدهتم وخروجهم إلى الدنيا.  ة:الثانيوالحياة 
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 . بعد وفاهتم حياهتم يف قبورهم  والحياة الثالثة:

 . ودخولهم الجنة أو النار ، يوم الحساب بعد بعثهم  والحياة الرابعة:

 الموت عند اإلنسان: 

 لما كانوا عدًما.  الموتة األولى:

 التي تتم بعد أن يولدوا أو يخلقوا.  والموتة الثانية:

 نياليق

 (: 522دة )فائ

 . اليقيناليقين أعلى درجات حق 

القيم ابن  اإلمام  اليقين)  :(1) قال  مراتب  كتابه  يف  سبحانه  اهلل  وهي    ،ذكر 

اليقين،  اليقينوعلم    ،حق اليقين  :ثالثة   ڱ ڱ ڱژ:  كما قال تعالى  ،وعين 

 .[7-5التكاثر:] ژہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 :فهذه ثالث مراتب لليقين

بهالتصد  وهو  ،علمه  :أولها التام  له شك  ؛يق  يعرض  وال شبهة    ،بحيث ال 

تصديقه يف  مثاًل   ،تقدح  بالجنة  اليقين  المتقين  ،كعلم  دار  أهنا  ومقر   ،وتيقنهم 

العلم  ،المؤمنين مرتبة  اهلل  ،فهذه  عن  هبا  أخربوا  الرسل  أن  وتيقنهم    ،كيقينهم 

 . صدق المخرب

الثانية  : كما قال تعالى  ،شاهدةوهي مرتبة الرؤية والم   ،عين اليقين   : المرتبة 

العلم    نَ يْ بَ وَ ،  ژہ ہ ۀ ۀژ بين  ما  فرق  قبلها  والتي  المرتبة  هذه 

 
 (.191ينظر: التبيان يف أقسام القرآن )ص( 1)
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للسمع  ، والمشاهدة للبصر  ،فاليقين  اليقين  أحمد    ،وعين  لإلمام  المسند  ويف 

   .(1) «ةليس الخبر كالمعاين: »مرفوًعا 

ربه الخليل  إبراهيم  سألها  التي  هي  المرتبة  يحيي    ؛وهذه  كيف  يريه  أن 

اليقين ليح  ى؛الموت  عين  اليقين  علم  مع  له  لنفسه  ، صل  زيادة  سؤاله    ،فكان 

لقلبه  المعاينة  ،وطمأنينة  عند  القلب  بين    ،فيسكن  التي  المسافة  لقطع  ويطمئن 

والعيان الشك وعلى    ، الخرب  لفظ  النبي  أطلق  المسافة  قال ،  هذه  » حيث  نحن  : 

إبراهيم  من  بالشك  شك   ،(2)«أحق  هناك  يكون  أن  اهلل  من  وال    ، منه  ومعاذ 

 . معاينة بعد سماعو  ،وشهود بعد خرب ،بعد علم  وإنما هو عين   ،إبراهيم 

الثالثة اليقين   :المرتبة  به  ،مرتبة حق  باإلحساس  الشيء  مباشرة  كما    ، وهي 

الجنة  أدخلوا  فيها  ،إذا  بما  اليقين  ،وتمتعوا  علم  مرتبة  يف  الدنيا  يف  ويف   ،فهم 

منه ونقرب  نزلف  حين  يعاينوها  االموقف  مر  حتى  اليقينيف  عين  وإذا   ، تبة 

 . دخلوها وباشروا نعيمها يف مرتبة حق اليقين

المعلوم  الظاهرة   ؛ ومباشرة  بالحواس  يكون  بالقلب   ، تارة  يكون  فلهذا    ، وتارة 

كما يباشر    ، فإن القلب يباشر اإليمان به ويخالطه   [، 51الحاقة: ]   ژھ ھ ھژ:  قال 

وهذه    ، بقى لها حق اليقين وي   ، وب يخالط بشاشته القل  فحينئذ   ، بالحواس ما يتعلق هبا 

 . وهي الصديقية التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين   ، أعلى مراتب اإليمان 

مثااًل  الثالثة  للمراتب  العلماء  بعض  ضرب  من    :فقال  ،وقد  لك  قال  إذا 

  ،كان ذلك علم يقين  ،أريد أن أطعمك منه فصدقته   ،عندي عسل  : تجزم بصدقه

 (. فإذا ذقته صار ذلك حق اليقين ،قين ين اليصار ذلك ع ، فإذا أحضره بين يديك

 
 (، عن ابن عباس.1842) أخرجه أحمد يف مسنده( 1)

 (، عن أبي هريرة. 151(، ومسلم )3372أخرجه البخاري )( 2)
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 االنشغال عن اهلل تعاىل

 (: 523فائدة )

 ما شغل عن اهلل فهو شؤم. 

وقد ُشكي إليه    ، قال بعض الصالحين)  :(1)يف كتابه  قال ابن رجب الحنبلي

فقال: ما أرى ما أنتم فيه إال بشؤم الذنوب، وقال أبو حازم:    ، بالء وقع يف الناس

 وقد قيل:  ،فهو عليك شؤم ،من أهل أو مال أو ولد  ن اهللكل ما يشغلك ع 

 له    ي ع    ن اَّلل أن    هف    ال ك    ان م    ا ي  

 

 مويض       ر وي       ؤذ  إن       ه لمش         

 كما قيل:  ،هو طاعة اهلل وتقواه  :منواليُ  ،هو معصية اهلل  : فالشؤم يف الحقيقة 

 إن رأي       ا دع       ا إل       ى طاع       ة اَّلل

 

  (مب           ارك ميم           ون يٌ ل           رأ 

 

 

أيًضا رجب  ابن  )(2) وقال  األجسادكل    صالحونفال:  عيش  من  قللوا    ، هم 

األرواح عيش  من  بدنه  ،وكثروا  عيش  من  قلل  من  منهم  يف   ،لكن  ليستوفيه 

 . وهذا تاجر ،اآلخرة

 .ا من الحساب عليه يف اآلخرةومنهم من فعل ذلك خوفً  

تفريغً  ذلك  فعلوا  اهللوالمحققون  عن  يشغل  عما  للنفس  القلوب    ؛ا  لتتفرغ 

 . واألنس به والشوق إلى لقائه ، كره وشكرهوذ ،ته للعكوف على طاعته وخدم

الحاجة يلهي عن اهلل  أكثر من قدر  ويشغل    ، فإن األخذ من عيش األجساد 

 . عن خدمته

 .كل ما يشغلك عن اهلل فهو عليك شؤم   :قال بعضهم

 ف      ال ك      ان م      ا يله      ي ع      ن اَّلل

 

 مويض       ر وي       ؤذ  إن       ه لمش         

  
 .(76لطائف المعارف )صينظر:  (1)

 (. 69)ص »لبيك اللهم لبيك« : شرح حديثينظر:  (2)
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األجساد عيش  لطلب  أحد  تفرغ  حظ   ،فما  نفسه  من  وأعطى  إال   ،ذلك ها 

 .وإعراضه عنه  ، وربما مات قلبه من غفلته عن اهلل  ، ه من عيش األرواح ونقص حظ  

كذلك  كان  من  اهلل  ذم  اهلل  ،  وقد   ھ ھ ہ ہ ہژ : قال 

 [.59مريم:] ژڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ

بالموت ويزول  ينقطع  شهواهتم  من  حصلوه  ما  إن  بذلك    ،ثم  وينقص 

فذلك هو    ،ن شهواهتم من حرامصلوه م فإن كان ما ح  ، حظهم عند اهلل يف اآلخرة 

 .فإنه يوجب العقوبة الشديدة يف اآلخرة ،الخسران المبين 

وبلوغ هناية حظه    ،فلما لم يجتمع يف الدنيا للعبد بلوغ حظه من عيش روحه

  ، ا جمع لهم فيها ما بين هذين الحظينجعل اهلل للمؤمنين دارً   ،من عيش جسده

وهي   الكمال  من  يكون  ما  هناية  األجساد   ،الجنة على  لذات  جميع  فيها    ،فإن 

ونعيمها تعالى   ، وعيشها  اهلل  قال   ې ې ۉ ۉ ۅژ:  كما 

 . [35ق:] ژجض مص حص مس خس حسژ وقال:، [71الزخرف:] ژې

أرواحهم  لذات  من  حظهم  ذلك  ينقص  قلوهبم    ،وال  لذات  تتوفر  فإنه 

ن  فإ  ، يهمما ال نسبة لما كان يف الدنيا إل   ، وتتزايد على ما كانت للمؤمنين يف الدنيا

 . ا الخرب يف الدنيا يصير هناك عيانً 

اهلل   رؤية  هناك  نعيمهم  ورضاه  ،فأعلى  وقربه  لهم    ،ومشاهدته  وتحصل 

به واألنس المعرفة  الدنيا  ،بذلك هناية  لذة ذكره على ما كان يف    ، ويتزايد هنالك 

يُ  النفسفإهنم  يلهمون  كما  التسبيح  كالماء    وتصير  ،لهمون  لهم  التوحيد  كلمة 

  ،فعلم هبذا أن العيش الطيب على الحقيقة ال يحصل يف الدنيا   ،لدنياألهل ا البارد  

يتوفر   ،ه من نعيم روحه وقلبه يف الدنيا فإن من يوفر حظ    ،إنما يكون بعد الموت
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نقص يف الدنيا    ،ه من نعيم جسده يف دنياه وسر هباومن توفر حظ    ،ايف اآلخرة أيًض 

 . ه من نعيم اآلخرةا حظ  ونقص به أيًض 

ه  منغص  ومع  نعيم  فهو  يبقى  ذا  يدوم وال  ينغ  وكثيرً   ، ال  ما  باألمراض ا  ص 

وإن سلم    ،بعد الغنى والعز   ، وربما انقطع وتبدل صاحبه بالفقر والذل  ،واألسقام 

فإذا جاء الموت فما كأن من تنعم بالدنيا ذاق   ،من ذلك كله فإنه ينغصه الموت 

الموت خصوًص   ،ا من لذاهتا شيئً  انتقل بعد  كما قال اهلل    ، اآلخرة  ذابإلى ع  ا إن 

 ٻ ٻ ٱ يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئژ:  تعالى

بنى قصرً   [.207-205الشعراء:]  ژپ ٻ ٻ قد  الرشيد  فرغ منه   ،اوكان  فلما 

صف لي    : فقال له  ، واستدعى أبا العتاهية  ، استدعى فيه بطعام وشراب ومالهي 

 ا: فأنشأ يقول شعرً  ، ما نحن فيه من العيش

 اع      ش م      ا ب      دا ل      ك س      الم

 

 ظ          ل ش          اهقة القص          ور يف 

 يس      عى علي      ك بم      ا اش      تهيت 

 

 ل         د  ال         رواح ويف البك         ور 

 ف          إذا النف          وس تقعقع          ت 

 

 الص        دور يف ض        يق حش        رجةِ  

 فهن             اك تعل             م موقن             ا 

| 

 م           ا كن           ت إَّل يف غ           رور 

الرشيد   الوزير  ،فبكى  له  فأحزنته  :فقال  لتسره  المؤمنين  أمير  فقال    ،دعاك 

 (. ن يزيدنا عمىفكره أ ، فإنه رآنا يف عمى ،دعه :الرشيد

 احلرص على املوت

 (:524فائدة )

  حين بعثه لقتال أهل الردة:   ؛وصية أبي بكر لخالد بن الوليد  جاء يف  

 .(1) (ة)احرص على الموت توهب لك الحيا

 
 (. 3/10وابن الحاج يف المدخل ) ،(3/61ذكره أبو بكر الدينوري يف المجالسة وجواهر العلم ) (1)
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بالحكمة،   يتحلى  أن  المجاهد  الحكمة:وموعلى  الحرب    ن  النفس يف  قوة 

 .(1) شدة الصرب فاتحة النصر ومنها: عالمة الظفر.

 اع الظناتب

 (: 525فائدة )

» عن أبي هريرة، أن رسول اهلل   الظن  ، قال:  إياكم والظن، فإن 

وال    ، بل تثبت يف كل ما تقوله وتفعله  ،أي: ال تتبع الظنون ،  (2) أكذب الحديث«

 تقف ما ليس لك به علم. 

 مفتاح اجلنة

 (: 526فائدة )

 أليس مفتاح الجنة ال إله إال اهلل؟ قيل لوهب بن منبه: 

بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك،  )  قال:

 .(3) (وإال لم يفتح لك 

 الرأفة والرمحة

 (: 527فائدة )

 .(4) (الرأفة هي أشد الرحمة وأرقها) قال العلماء:

 
 (.3/10ذكرهما ابن الحاج يف المدخل ) ( 1)

 (. 2563(، ومسلم )5143أخرجه البخاري ) (2)

(3  )( إسناد  دون  البخاري  أ  ،(71/ 2ذكره  )ورواه  الجنة  األصبهاين يف صفة  نعيم  يف  والبيهقي    ،(191بو 

 (.208األسماء والصفات )

 (.5/213والشوكاين يف فتح القدير ) ، (17/262ذكره القرطبي يف تفسيره ) (4)
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 لغة أهل اجلنة

 (: 528فائدة )

حجازي: خير  محمد  الشيخ  يف  )   قال  وكذلك  عربية،  الجنة  أهل  لغة  إن 

 . (الربزخ

 قال بذلك كثير من العلماء، لكن لم يأت بذلك نص صحيح صريح.  قلت:

وال    ،ال يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ )  :(1)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  ،؛ ألن اهلل تعالى لم يخربنا بشيء من ذلكبأي لغة يسمعون خطاب الرب  

ربية  وال أن الع  ،ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين  ،وال رسوله  

بل كلهم    ،ا يف ذلك بين الصحابة  وال نعلم نزاعً   ،غة أهل النعيم األبديل

 . ألن الكالم يف مثل هذا من فضول القول  ،يكفون عن ذلك 

المتأخرين بين  خالف  ذلك  يف  حدث  يتخاطبون    . ولكن  ناس:  فقال 

آخرون   .بالعربية  يُ   :وقال  فإهنم  النار  أهل  بالفارسية إال  يف    ،جيبون  لغتهم  وهي 

  وعنها تفرعت اللغات.   ،ألهنا لغة آدم  ؛ قال آخرون: يتخاطبون بالسريانيةو  نار. ال

 فإهنم يتكلمون بالعربية. ؛وقال آخرون: إال أهل الجنة

ألرباهبا  حجة  ال  األقوال  هذه  نقل  ،وكل  وال  عقل  طريق  من  هي    ،ال  بل 

 (. أعلم وأحكم واهلل   ،دعاوى عارية عن األدلة

األندلسي حزم  ابن  النار  وأما)  :(2) وقال  وأهل  الجنة  أهل  علم    ؛لغة  فال 

إال أنه ال بد    ،وال نص وال إجماع يف ذلك   ، عندنا إال ما جاء يف النص واالجماع

 : وال رابع لها  ، وال يخلو ذلك من أحد ثالثة أوجه  ، لهم من لغة يتكلمون هبا

 
 (.4/300مجموع الفتاوى )ينظر: ( 1)

 (.1/35ينظر: اإلحكام يف أصول األحكام ) (2)
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 . إما أن تكون لهم لغة واحدة من اللغات القائمة بيننا اآلن

 . غير جميع هذا اللغاتم لغة وإما أن تكون له

 . وإما أن تكون لهم لغات شتى

يتفاهمون   بأهنم  القطع  توجب  تعالى  اهلل  وصفها  التي  المحاورة  هذه  لكن 

 . أو بغيرها مما اهلل تعالى أعلم به  ،إما بالعربية المختلفة يف القرآن عنهم ؛بلغة

لغتهم  هي  العربية  اللغة  أن  بعضهم  ادعى  اهلل    ،وقد  بقول  :  واحتج 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃژ

 . [10يونس:] ژڎ

له النار   :فقل  :فقلت  أهل  لغة  قالوا  لقوله  ،إهنا  أهنم   ۅژ:  تعالى عنهم 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائژ:  وألهنم قالوا،  [50األعراف:]   ژۈئ ۈئ ۆئ

 .[10الملك:] ژ ۈئ ۈئ ۆئ

 . نعم :فقال لي

  ، كانت لغتهم العربية  ياء  األنب  فاقض أن موسى وجميع  :فقلت له

وكذبك   ، فإن قلت هذا كذبت ربك  ، ألن كالمهم محكي يف القرآن عنهم بالعربية

 ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳژ:  ربك يف قوله

اهلل  ؛  [4إبراهيم:]  ژھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ أن  فصح 

  ين لناليب  ،باللغة التي هبا نتفاهم  ،تعالى إنما يحكي لنا معاين كالم كل قائل يف لغته 

 فقط.) 
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 أحاديث الوعد والوعيد

 (: 529فائدة )

  ه   : 1416/ 6/ 17قال الشيخ عبد اَّلل البسام يف درسه يف الحرم المكي بت  اريخ:  

ــه  )  ــل قول ــد مث ــث الوعي ــه  ( 1) م  ن غش  نا فل  يس من  ا« : » إن أحادي ، وقول

 « : ل اَّلل رأس  ه رأس حم  ار ،  ( 2) « ،... أَّل يخشى من يسابق اإلمام أن يحوِّ

 . ( 3) « من َّل يأمن جاره بوائقه  َّل يؤمن،  واَّلل : » مثل قوله  و 

كل هذه األحاديث المقصود منها: إعظام األمر، وأنه على خطر كبير، وأنه  

منها:   المقصود  ألن  اإلسالم،  من  مرتكبها  يخرج  ال  لكن  عظيم،  جرم  اهلل  عند 

 . (الزجر

 التقوى

 (: 530فائدة )

حميد  الشيخقال   بن  م)  :صالح  يقرب  عمل  كل  رضواالتقوى:  اهلل،  ن  ن 

 . (ويبعد من سخطه

 الفرق بني آيتني متشابهتني

 (: 531فائدة )

تعالى:   بين: قوله  الفرق  تعالى: [58بقرة:]ال   ژٿ ٺ ٺژما    ، وقوله 

 .[161]األعراف: ژگ گ گژ

 الخالصة: الخطيئة للتقليل، والخطايا للتكثير. 

 
 (، عن أبي هريرة.101أخرجه مسلم ) (1)

 ة.(، عن أبي هرير427(، ومسلم )691أخرجه البخاري ) (2)

 (، عن أبي شريح وأبي هريرة.6016أخرجه البخاري ) (3)



 

469 

الشيخ   األرميقال  األمين  تفسيره  محمد  هنا:  )  :(1)يف  ،  ژٿژقال 

حيث    ،ژگژناك:  وه فناسب  كثرة،  جمع  الخطايا  بأن   وأجيب: 

ا لم يضف   قرن به ما يليق بجوده، وهو غفران الكثير. والخطيئات جمع قلة، لم 

 . ( ذلك إلى نفسه

 شؤم الغناء

 (: 532فائدة )

حميد   بن  صالح  الشيخ  اَّلل  قال  المكي: يف  حفظه  الحرم  يف  التفسير    درس 

 . (يت القلبنا، يم قال العلماء: إن الغناء بريد الز)

القيم ابن  الكفر،  )  :(2) قال  بريد  المعاصي  السلف:  بعض  قال  هاهنا  ومن 

والمرض  العشق،  بريد  والنظر  الزنا،  بريد  والغناء  الجماع،  بريد  القبلة  أن  كما 

 . ( بريد الموت

 .(3) ولكن أغلب العلماء والمفسرين ذكروا أن النظر هو بريد الزنا 

 فجاءة املوت

 (: 533فائدة )

الزنداين:الشول  يق المجيد  عبد  مخططات  )  يخ  لهم  يموتون  الذين  كل 

 . ( ثم يفاجئهم الموت  ،ومشاريع ومواعيد

 
 (.427/ 1ينظر: تفسير حدائق الروح ) (1)

 (. 50ينظر: الجواب الكايف )ص (2)

 (.14/354واللباب يف علوم الكتاب )  ، (8/33ينظر: البحر المحيط ) (3)
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 غض البصر عن اخلادمات

 (:534فائدة )

البسام: الشيخ عبد اَّلل  الاليت يخدمن يف    سئل  المستقدمات  الخادمات  عن 

 البيوت؟ 

وجهها    ا رأيتإنه ال بأس باستقدامهن للخدمة يف البيوت، وإنك إذ)   فقال:

به بأس  ال  ذلك  يكرر    ،فإن  أن  له  يجوز  وال  والتلذذ،  االستمتاع  لغير  كان  إذا 

   ؛ ألن رسول اهلل  (1) النظر
ِّ
يا علي، َّل تتبع بن أبي طالب: »  قال لعلي

 .((2)«النظرة النظرة، فإن لك األولى، وليست لك اآلخرة

 شؤم معصية الزنا

 (: 535فائدة )

معرة مفخرة  ،الزنا  وال  والنسب  مفخرة.:  الزنا  من  دعوى    يتولد  تقبل  وال 

يحكم  و  ،الزانية إذا قالت: إن هذا الولد لفالن، لكن إن ادعى هو فهو حر يف ذلك

 له إن لم يكن له معارض. 

 العبادات اليت يتعدى نفعها

 (: 536فائدة )

العبادات التي يتعدى نفعها أفضل من العبادات  )  قال الشيخ عبد اَّلل البسام: 

 . (نفعها صاحبها يتعدى  التي ال 

 
فإن    ،عليه أن يغض بصرهع النساء، الخادمات وغيرهن، فإذا رأي أحد امرأة فيوهذا الحكم يقال لجم  (1)

 التي جاءت بغير قصد، وال يجوز له تكرار النظر، واهلل أعلم.  ،له النظرة األولى فقط

 (، عن بريدة. 22991)  يف مسنده وأحمد ،(2777والرتمذي ) ،(2149أخرجه أبو داود ) (2)
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ليس هذا على إطالقه، وإال لكان إماطة األذى عن الطريق الذي هو    قلت:

 أدنى شعب اإليمان، أفضل من الصالة وهي من أعظم شعب اإليمان. 

 األموال املكتسبة من احلرام

 (: 537فائدة )

يف   العثيمين  صالح  بن  محمد  الشيخ  ئل  المكيوس  الحرم  يف  قال  درسه   ،

 أموااًل حراًما، أو فيها شبهة، واآلن أنا ملتزم، فماذا أفعل؟ كتسبت  ا السائل:

تُ )  فقال: المغصوبة  أو  المسروقة  المرتبات    رد  األموال  وأما  أصحاهبا،  إلى 

وأثمان المحرمات، كاألفالم، أو ما شابه ذلك، فهو تحت  ،أو الربوية   ،المشبوهة

تعالى:    ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤژقوله 

 . ([275]البقرة:

بازو بن  العزيز  الشيخ عبد  األ  : قال  الربوية والمشبوهة  لمن سأل عن  موال 

 ؟ ثم التزم

عالًما )  قال:  كان  إن  وأما  سلف،  ما  فله  بحرمتها  جاهاًل  اكتسبها  كان  إن 

 .(بحرمتها فعليه أن يصرف نصفها يف بناء سور مقربة، أو يف سبيل اهلل، ونصفها له 

 عمل املعصية

 (: 538فائدة )

من عمل المعصية كتبت عليه سيئة،  )   حمد بن صالح العثيمين: لشيخ م وقال ا 

فهذا ال له وال    ، ومن تركها هلل كتبت له حسنة، ومن تركها ترفًعا أو عدم رغبة فقط 

عجًزا  عليها  عزم  أن  بعد  تركها  ومن  من    ، عليه،  أو  الناس،  من  يراه  ممن  خوًفا  أو 

التقى المسلمان بسيفهما:  إذا  »   المسئولين، فهذا تكتب عليه سيئة. واستدل بحديث: 
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ألنه  عن المقتول ما ذنبه؟ قال: »   «، ولما سئل فالقاتل والمقتول يف النار 

 . ( ، فعزيمته وتصميمه أوجبا عليه اإلثم ( 1) « كان حريًصا على قتل صاحبه 

 إجابة الدعوة يف األعراس

 (: 539فائدة )

عرس؛  يف ال  هل تجوز إجابة الدعوة وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

 إذا كان ال يخلو من منكر؟ 

والنصح )  فقال: اإلنكار  على  قادًرا  المدعو  كان  الدعوة    ،إن  إجابة  فتجب 

 . (وتغيير المنكر، وإن كان غير قادر فال تجب إجابة الدعوة

 من عصى اهلل فهو جاهل

 (:540فائدة )

الشيخ   درسه    ابنوقال  يف  المكي عثيمين  الحرم  عباس: )  :يف  ابن  كل  »  قال 

 . ( ألن اهلل ال يستحق أن ُيعصى ثم أضاف: «. اهلل فهو جاهل من عصى

 .(2)الصحيح عن مجاهد، ذكره الطربي وابن كثير قلت:

 حكم دفع الرشوة

 (:541فائدة )

العجالن: الرحمن  عبد  الشيخ  رحمه  )  قال  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  إن 

شوة إذا دفعها  يم الريقولون بتحر  ،وجمهور العلماء ،  (4) واإلمام ابن القيم،  (3) اهلل

 
 (، عن أبي بكرة. 2888)(، ومسلم  31أخرجه البخاري ) (1)

 (. 2/235وابن كثير ) ، (6/508ينظر: تفسير الطربي )( 2)

 (.29/258ينظر: مجموع الفتاوى ) (3)

 (. 3/146ينظر: بدائع الفوائد )( 4)
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يستطيع  ال  الذي  حقه  ليأخذ  دفعها  إذا  أما  له،  ل ُيْحَكَم  أو  غيره،  حق  ليأخذ 

 . (واإلثم على اآلخذى الدافع، صول عليه إال بدفعها؛ فال إثم عل الح

الجزائري: بكر  أبو  الشيخ  هذه    وسئل  فهل  هدية،  رئيسي  إلى  أهديت  إذا 

 رشوة؟ 

ح)  قال:ف مال ألخذ  دفع  هي  الغيالرشوة:  من  ق  عليه  مما  ُيعفى  ألن  أو  ر، 

بذلك إال  منه  لمن ال يستطيع أخذ حقه  دفعها  أما  إثم عليه، وإنما    ،واجب،  فال 

 . ( يكون اإلثم على اآلخذ، وهذا هو رأي ابن القيم

 التقرب إىل اهلل

 (:542فائدة )

 .(ال ُيتقرب إلى اهلل بالمشاقِّ )  قال العز بن عبد السالم:

تعالى:  قلت:   ژۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ  لقوله 

 . [185البقرة:]

 املثل البشرية العليا

 (:543فائدة )

 : المثل البشرية العليا

 الحقيقة.  -1

 الخير.  -2

 الجمال.  -3

 والعمل الصالح.  ،والتقوى  ،وعندنا البد أن ترتبط هذه األمور باإليمان
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 مقاربة الفتنة

 (:544فائدة )

الخاطر الجوزي يف صيد  ابن  اإلمام  الف )   :(1) قال  قارب  عنه  ب   ،تنة من  عدت 

 السالمة، ومن ادعى الصرب، ُوك ل إلى نفسه. 

 ورب نظرة لم تناظر!. 

 وأحق األشياء بالضبط والقهر: اللسان والعين. 

الهوى   فإن  الفتنة؛  مقاربة  الهوى، مع  ترك  بعزمك على  تغرت  أن  إياك  فإياك 

فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف    ، وكم من شجاع يف صف الحرب اغتيل  مكايد. 

 واذكر حمزة مع وحشي.  إليه!  النظر

 وقال أبو العتاهية:  قلت:

ه ت  ق   در  ر  يًئا ت ص   اغ  ر  ش    
ال ت حت ق   ِ  ف    

 
ع  قي     ًرا ف     إن  ح    ن ف       ر  وي   ق     د ي ض      

 
 أصلح شأنك

 (:545فائدة )

الهاشمي: على  محمد  حنيفة  )  قال  أبو  عليه    رأى  رجاًل  درسه  يف 

مُ  ذلك  من  أكثر  ربما  بل  رث ة؛  أخذ  ةً يَ ر  زْ ثياب  الدرس  انتهى  فلما  لحاله،  َفَرق    ،

جانًبا له    ،الرجل  فقال  ومالبسك،  شأنك  أصلح  له:  وقال  درهم،  ألف  وسلمه 

 
 (. 1/2ينظر: صيد الخاطر )( 1)

ر وَّل تش       م ك       ل  ب       رق    فتبص        
 

 رب  ب      رق  في      ه ص      واعق ح      ين 
 

 واغض    الط  رف تس  ترح م  ن غ  رام
 

 تكتس      ي في      ه ث      وب ذل وش      ين 
 

 ف       بالء الفت       ى موافق       ة النف        
 

 (س وب    دء اله    و  طم    وح الع    ين 
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أما بلغك حديث رسول اهلل    ، إنني بخيرلرجل:  ا أبو حنيفة:  وأنا موسر، فقال له 

« :(1)«إن اَّلل يحب أن ير  آثار نعمته على عبده) . 

 وبعض الناس هداهم اهلل يبخل حتى على نفسه.  قلت:

 مل مينعك خباًل

 (:546فائدة )

الخاطر صيد  يف  الجوزي  ابن  قول    :(2) قال  يف  الراعي  )تفكرت  شيبان 

م ن  فيان:لس عطاًء  إياك  اهلل  منع  ُعد   سفيان  إنما   هيا  بخاًل،  يمنعك  لم  فإنه  لك؛ 

 . منعك لطًفا

 . عرف الحقائققد  فرأيته كالم من 

له؛   أصلح  وعجزه  يقدر،  فال  الفائقات  المستحسنات  يريد  قد  اإلنسان  إن 

عليهن بالكسب  أو  بحفظهن،  إما  قلبه،  تشتت  عليهن،  قدر  لو  قوي ،  ألنه  فإن 

ل ضاعشقه  هبن هن؛  االهتمام  إلى  اآلخرة  هم  وانقلب  عمره،  يردنه،  ،  ع  لم  فإن 

األكرب الهالك  مروءته   ، فذاك  ذهاب  سبب  كان  يطقها؛  لم  نفقة،  طلبن    ، وإن 

وإن مات   ،أو فجرن   ، وإن أردن الوطء، وهو عاجز، فربما أهلكنه ،وهالك عرضه 

 . (نفسهيطلب سكينًا لذبح  ،فالذي يطلب الفائق ، شوقه، هلك هو أسًفا عم

 فإن المنع أحياًنا يكون لطًفا ورحمة.  وصدق:

 
عن جده، وحسنه الرتمذي. وأخرجه أحمد  ،عن أبيه  ،(، عن عمرو بن شعيب2819أخرجه الرتمذي )  (1)

 (، عن أبي هريرة.8107مسنده ) يف

 (. 328طر )صينظر: صيد الخا  (2)
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 معنى: )الرب(

 (:547فائدة )

بأنه:    «البر»  النبي  )فسر    يقول الشيخ عبد اَّلل بن محمد المطلق:

 . ( حسن الُخُلق

النبي    قلت: حديث  يف  ورد  ما  بذلك  »أراد  حسن  :  البر 

 . (1)«الخلق...

 االستعداد للرحلة

 (:548فائدة )

 استعد لها بزاد كاٍف.  ، طويلةبرحلة من اْسَتيقن 

 الروح

 (:549فائدة )

فتدب فيه الحياة، وقيل: هي    ،سم ج ينفذ بال  ، إن الروح جسم لطيف)يقال:  

وهي غير   ،له تعلق بالبدن لتحريكه  ،عرض، وقيل: هي جوهر مجرد قائم بنفسه 

 .(وال خارجة عنه  ، داخلة فيه

 وكل هذه األقوال من كالم الفالسفة.  قلت:

القال   عرض)  :(2) جوزيابن  الروح  قال:  ألن    ،ومن  البعث؛  جحد  فقد 

 . (العرض ال يبقى 

 
 (، عن النواس بن سمعان. 2553أخرجه مسلم ) (1)

 (. 378ينظر: صيد الخاطر )ص (2)
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 اليقني

 (: 550فائدة )

القيم ابن  القلوب)  :(1) قال  أعمال  روح  أعمال    ،اليقين  روح  هي  التي 

 . (الجوارح

 الصرب على البالء

 (: 551فائدة )

 أحُق ما ُصرب عليه ما ليس إلى تغييره سبيل. 

 :(2) زيهانه يعقال أبو تمام ألحد إخو

و    ب ل       بِر  لل  اءً أت ص       ز  بةً  ع        وِحس      
 

وا الب ه     ائِِم!  ل  ل و س       ر  أ م  ت س       ج  ؤ  ت        ف 
 

 أعظم العقوبات

 (: 552فائدة )

 . إن من أعظم العقوبات هي التي ال يحس  هبا

يعرف   وال  به،  ُيحس  ال  الذي  وأسوؤها  األمراض؛  مثل  هبا  يحس   فالتي 

 السرطان.  ثل مرضوجوده إال إذا استفحل، م 

ي  ال  التي  العقوبات  أال     شعر أما  منها:  ُتحصى،  ال  كثيرة  فهي  صاحبها:  هبا 

، فيستمرئ المعصية ويدفعها،   م  م وُمنع  يستشعر العاصي أنه مستدرج، فيظن أنه ُمكر 

 بحيث ُيَزي َن له السيِّئ من العمل فيراه حسًنا.   ؛ وأسوأ منه من يظن أنه محسن 

الجوزي ابن  ال  ور)  :(3) قال  أن  فظن  وماله،  بدنه  سالمة  العاصي  رأى  بما 

 
 (.2/374ينظر: مدارج السالكين ) (1)

 (.1/441ينظر: تحرير التحبير ) (2)

 (. 65صيد الخاطر )صيتظر: ( 3)
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عقوبة، وغفلته عما عوقب به عقوبة، وقد قال الحكماء: المعصية بعد المعصية  

 عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة.

معنويًّ  العاجل  العقاب  كان  يا  وربما  إسرائيل:  بني  أحبار  بعض  قال  كما  ا، 

أليس قد  ي! فقيرب! كم أعصيك وال تعاقبن  ل له: كم أعاقبك وأنت ال تدري! 

 . حرمتك حالوة مناجايت؟

ل هذا الجنس من المعاقبة، وجده بالمرصاد، حتى قال وهيب بن   فمن تأم 

 . الورد، وقد سئل: أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ قال: وال من هم  

فحُ   بصره،  أطلق  شخص  صفاء  فرب  فحرم  لسانه،  أو  بصيرته،  اعتبار  رم 

آث  قلبه، فأظلم س  هر شبهة يف مطعمأو  وُح ر  ،  المناجاة،  ه،  الليل، وحالوة  قيام  رم 

 .( إلى غير ذلك، وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفوس

 الشكر

 (: 553فائدة )

 الشكر يكون باإليمان والعمل الخالص. 

 نقل القول الباطل

 (:554فائدة )

المملكة: يف  القضاء  رئيس  إبراهيم  بن  محمد  الشيخ  يجوز ال)  قال  أن     

َح بطالنه  . (يحكي إنسان القول الباطل؛ إال إذا َوض 

 االجتهاد يف طلب احلاجات

 (: 555فائدة )

 . (وُتدرك بالقضاء، الحوائج ُتطلب بالرجاء) يقال:
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الجوزي  ابن  الخاطر  قال  د  ويجتهد يف طلب بعض  ) :  (1) يف صيد  َيج  المرء 

وهو  مطلوبة،  يتحقق  لم  إذا  ويحزن  ويتأفف  يد  الحاجات،  حصول ال  أن  ري 

 . وانشغال قلبه  ، ربما اشتمل على محن وشدائد ، أو بعضه ،ذلك

 قال تعالى كما يريد،    ،لذلك فليعلم العاقل أنه ال سبيل إلى حصول مراد تام

المراد[ 267]البقرة: ژھ ھ ہ ہ ہ ہژ استكثر  ومتى  فإنما    ،، 

 . ( ورقة دينه ، يستكثر من شغل قلبه

 كلمة خري

 (: 556فائدة )

)ت  خير()كلمة   كلمة  مقابل  تعالى:  شرأيت  قال   ڈ ڈ ڎژ(، 

 .  [7،8]الزلزلة: ژگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

قال   خير،  فيه  اآلخر  األمر  أن  يعني:  أفضل،  بمعنى:  : وتأيت 

 . (2) «خير وأحب إلى اَّلل من المؤمن الضعيف، ويف كلي خير  ،المؤمن القوي»

 : (3)  قال صاحب األلفية

او  أغن       اهم خي       ٌر وش       ر غالب       ً
 

 م أخي     ر من     ه وأش     رن ق     ولهع       
 

 البالء والسراء

 (: 557فائدة )

 إن اهلل له عبودية يف البالء كما له عبودية يف السراء. 

 
 د ذكره المؤلف بالمعنى.(، وق306ينظر: صيد الخاطر )ص (1)

 ن أبي هريرة.(، ع2664أخرجه مسلم )( 2)

 (.2/1121ينظر: شرح الكافية الشافية ) (3)
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القيم: ابن  للصرب)  قال  مستلزم  مستلزم   ،فالشكر  والصرب  به،  إال  يتم  ال 

فمتى ذهب الشكر ذهب الصرب، ومتى ذهب الصرب ذهب ،  ال يتم إال به  ،للشكر

كان   وإن  ف   يف الشكر،  أيًضابلية  والشكر  الصرب  وأما    ؛فرضها  فظاهر،  الصرب  أما 

فللقيام بحق اهلل عليه   العبد عبودية    يفالشكر  البلية، فإن هلل على    ،البالء   يفتلك 

فعلم أنه ال    ،هذا وهذا  يفأن يقوم بعبوديته    وعليه  ،النعماء  يف كما له عليه عبودية  

 . (1) (انفكاك له عن الصرب، ما دام سائًرا إلى اهلل

 ائف والبخيلاخل

 (: 558فائدة )

 والبخيل ال يحكم.  ،الخائف ال يسود

 الوقت

 (: 559فائدة )

 ، كما قيل: رأس مال المرء وقته 

ترِز   رك  ف   اح  م    اِل ع  أ س  الم    ان  ر  ا ك     إِذ 
 

ِب   اج   ِ رِ و  ي     ي غ 
اِق ف   ِ ن  اإِلن ف    

ِه م   ِ ي     ل   ع 
 

 املصائب

 (: 560فائدة )

 المصائب قسمان: ) ي:والشعرقال فضيلة الشيخ محمد متولي ا

ما كان لإلنسان فيه سبب وعمل: كالذي يضيع ماله بالقمار،    القسم األول:

وصحته بارتكاب الفحشاء، أو غير ذلك مما له به عمل، فهذا من نفسه، وعليه  

 إلى اهلل، وال يلومن إال نفسه.  مراجعة سلوكه، واألوبة والتوبة

 
 (.265ينظر: طريق الهجرتين )ص (1)
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الثاين: و  القسم  الكوارث  بسبب  كان  بسبب  النوازما  تحصل  كالتي  ل: 

شيء    ،واألسقام  ،والزالزل  ،والرباكين  ،الصواعق يف  يد  له  ليس  التي  ونحوها 

َكم  جليلة كبيرة، أكرب    ،منها، فهذه عليه أن يرضى ويسلم 
بأن مجريها له بذلك ح 

 (. مما ينتج عنها من مضرات، وأن  الخير فيما أجراه  

از قال ابن الغم 
 (1) : 

ض  ب   هيم   ا ش   اس   لِّم إل   ى اَّلل ف  ء  وار 
 

 ف      الخير  أجم      ع  فيم      ا يص      نع  اَّلل 
 

 هذه كوارث وحوادث طبيعية

 (: 561فائدة )

الناس وعن شرع اهلل؛ صاروا    ،وابتعدوا عن اهلل   ، لما قست قلوب كثير من 

المرتب  ونسوا  طبيعية،  وحوادث  كوارث  هذه  يقولون:  الكوارث  أصابتهم  إذا 

 لكل أمر وقت حدوثه. 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ ٱ ٻژ  قال تعالى: 

ضر ،  [33]الروم:  ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ الناس  بعض  مس  إذا  فإهنم   ،أي: 

الذي  الضر  فإذا نجاهم ورحمهم من  الضر،  أن يكشف عنهم هذا  يدعون رهبم 

قال بعضهم: هذه كوارث وحوادث طبيعية،  ومسهم، نسبوا الفضل إلى غير اهلل،  

 . ا بسبب ذنوهبمب، وأهنأو هذا سونامي، أو غير ذلك، وينسون مسبب األسبا 

مرض   أحَدهم  أصاب  إذا  لرباعة    ، كذلك  الشفاء  ينسب  فإنه  استشفى،  ثم 

طائرة حادث  من  نجا  وإذا  سيارة  ، الطبيب،  سفينة   ، أو  النجاة   ؛ أو  ينسب  فإنه 

 لرباعة قائد المركبة. 

 
 (.4/316ينظر: نفح الطيب ) (1)
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تعالى:   ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پژ  وقال 

ها، فإهنم يبادرون إلى  وتتلف  أي: إذا أرسلنا الرياح التي تفسد زروعهم،  [51]الروم:

وينسون   سونامي،  هذا  أو  طبيعية،  وحوادث  كوارث  هذه  ويقولون:  الكفر، 

 مسبب األسباب، وغفلوا أهنا قد تكون عقوبة لهم بسبب ذنوهبم. 

 حكم الغناء

 (: 562فائدة )

 الغناء َّل يجوز إذا كان: 

 معناه غير مقبول شرًعا.  -1

 . وتغنجطريقة أدائه فيها تكسر  -2

 . أو الموسيقى  ، أو الخمر ،مثل الرقص  ،حرمأمر م اقرتن به  -3

 مضيعة للوقت والعمر.  -4

 النصيحة

 (: 563فائدة )

 ولكن الصعب قبولها.  ، النصيحة سهله

كان ذلك حسنًا لمن    ،إذا أخرب أحد أخاه بعيب ليجتنبه )  :(1) قال ابن رجب

منها  يعتذر  أن  عيوبه  بعيب من  منها عذر   ،ُأخرب  له  كان  ذلك على   ،إن  كان    وإن 

 . فهو قبح مذموم ،لتوبيخ بالذنب وجه ا

إن كان يريد أن    قال:ف  أتحب  أن يخربك أحد بعيوبك؟  وقيل لبع  السلف:

 يوبخني فال(. 

 
 (.16ينظر: الفرق بين النصيحة والتعيير )ص (1)
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 من مثار احملبة

 (:564فائدة )

 . (المحبة مجاهدة أعداء المحبوب تماممن ) :(1) يقول ابن رجب 

 التخلص من الوساوس

 (: 565فائدة )

فلنف   الوساوساإلنسان  إذا وجد   باهلليقل:  سه،  ،  ويكررها  ، ورسوله  ،آمنت 

 وينتهي عن متابعة أفكاره.  ذ باهلل من الشيطان، ي ويستع

أبي   عن  الحديث  اهلل  قال:    ،هريرة  ففي  رسول  :  قال 

أحدكم» الشيطان  من    ،يأتي  يقول:  حتى  كذا،  خلق  من  كذا،  خلق  من  فيقول: 

بلغه فمن وجد من ذلك لفظ: »ويف  ،  (2) «ولينته  ، فليستعذ باَّلل  ؛خلق ربك؟ فإذا 

 .(3) «ا، فليقل: آمنت باَّللشيئً 

 شكر النعم

 (: 566فائدة )

وله الحمد على    ،إن هلل نعًما يعز الشكر عن شكرها، فلله الحمد على نعمه

 ولذلك قال الشاعر: شكرها. 

 فكي       ف الس       بيل  إل       ى ش       كرِك

 

 

 وش      كري  يحت      اج  ش      كًرا أع      م   

 

 

 وكي       ف الس       بيل  إل       ى حم       ِدك

 

 

 المن     تظِمفض     لك  وحم     دي  م     ن 

 

 

 
 (.2/339ينظر: جامع العلوم والحكم ) (1)

 (. 134(، ومسلم )3276خاري )أخرجه الب( 2)

 (. 134/212أخرجه مسلم ) (3)
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 سيف الوقت

 (: 567فائدة )

القيم ابن  مصالحه  )  :(1) قال  عليه  ضاعت  أضاعه  فإن  وقته،  ابن  فالعارف 

أبدً  يستدركه  لم  وإن ضيعه  الوقت،  من  تنشأ  إنما  المصالح  فجميع  قال    ا.كلها، 

قولهم:    الشافعي: أحدهما  حرفين:  سوى  منهم  أستفد  فلم  الصوفية  صحبت 

قطع فإن  سيف،  وإال الوقت  قطعك. ته  لم      إن  ونفسك  األخرى:  الكلمة  وذكر 

 وإال شغلتك بالباطل.  ، تشغلها بالحق

النعيم   يف  األبدية  حياته  مادة  وهو  الحقيقة،  يف  عمره  هو  اإلنسان  فوقت 

المقيم، ومادة المعيشة الضنك يف العذاب األليم، وهو يمر أسرع من السحاب،  

وباهلل هلل  وقته  من  كان  وع  ،فما  حياته  وفهو  محسوبً مره،  ليس  ذلك  من  غير  ا 

عيَش  عاش  فيه  عاش  وإن  والسهو    حياته،  الغفلة  يف  وقته  قطع  فإذا  البهائم، 

من   له  خير  هذا  فموت  والبطالة،  النوم  به  قطعه  ما  خير  وكان  الباطلة،  واألماين 

العبد    حياته. كان  الصالة-وإذا  يف  منها   -وهو  عقل  ما  إال  من صالته  له    ، ليس 

 . (ا كان فيه باهلل وهلل إال م فليس له من عمره

 هوية املسلم

 (: 568فائدة )

ن هوية المسلم الصفحة األولى من سورة  )إ  :يقول الدكتور أحمد الكبيسي

 . (البقرة

تعالى:    قلت: قوله  وهي  وأخالقه،  وعبادته  عقيدته  يف  هبا  يلتزم  أنه  يريد 

 وهذه صفاهتم: ، [2-1البقرة:] ژڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

 
 (.156ينظر: الجواب الكايف )ص (1)
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 [.3بقرة: ال] ژٺ ٺ ڀژ  -1

 [. 3البقرة:] ژٺ ٺژ -2

 [.3البقرة:] ژٿ ٿ ٿژ -3

 [.4البقرة:] ژڤ ٹ ٹ ٹ ٹژ -4

 [. 4البقرة:] ژڦ ڤ ڤ ڤژ -5

 [.4البقرة:] ژڦ ڦ ڦژ -6

 ثم يأتي الجزاء:

 [. 5البقرة:] ژڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ -1

 [. 5البقرة:] ژچ چ ڃژ -2

 الثقة بالنفس

 (: 569فائدة )

السعودية: الديار  مفتي  إبراهيم  بن  محمد  الشيخ  ئِل  حكم    س  الثقة  ما 

 ؟(1) بالنفس

تجوز الثقة بالنفس؛ بل تجب الثقة باهلل تعالى، والنبي  وال    ، تجبال  )   فقال:

 « :(2) «طرفة عين وَّل تكلني إلى نفسي قال). 

كلهم    ،أدركت ثالثين من أصحاب النبي  )  وقال ابن أبي مليكة:

 .(3) (يخاف النفاق على نفسه

 
 (. 1/170ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ) (1)

 (، عن أبي بكرة.20430وأحمد يف مسنده ) ،(5090أخرجه أبو داود ) (2)

 (.18/ 1ذكره البخاري يف صحيحه ) (3)
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ومراقبة النفس والخوف  ة به،  واالستعان  ،واالعتماد عليه   ،فيجب الثقة باهلل

 الدائم عليها من الزلل أو التحول. 

الجوزي: ابن  العصمة)  وقال  منه  نزعت  نفسه  على  اعتمد  إلى    ،من  ووكل 

 . (نفسه

قوله  أن  العصمة)  :وأظن  منه  اهلل(نزعت  توفيق  منه  نزع  أي:    ، ومعونته   ،، 

 وتسديده. 

 العزم واجملاهدة

 (: 570فائدة )

 . (1) (التأديب أنفع من العزم والمجاهدة سياط ليس يف )  قال ابن الجوزي:

 حكم االستمناء

 (: 571فائدة )

هو استخراج المني باليد،    ،الجمهور على أن االستمناء الذي يسمى جلد عميرة

يجوز،   ال  أنه:  على  بقوله  فالجمهور   ڃ ڃ ڃ ڃژ:  واستدلوا 

»[7]المؤمنون: ژچ چ چ وحديث:  و  ،  له  فإن  بالصوم    .(2) «جاءفعليه 

 .(3)كما يقطعه الخصاء  ،قاطع للشهوة  :اء: أيعنى وجوم

وأجاز ذلك بعض العلماء، ورواية عن اإلمام أحمد أجازه للضرورة، قال:  

 .(4) كجواز استخراج الدم إذا تأذى منه الشخص؛ بالحجامة أو غيرها

 
 (. 81الخاطر )صينظر: صيد  (1)

 (، عن ابن مسعود. 1400(، ومسلم )1905أخرجه البخاري ) (2)

 (.129/ 2ينظر: المعلم بفوائد مسلم ) (3)

 (.7/420والمبدع يف شرح المقنع ) ،(4/93ينظر: الكايف يف فقه أحمد ) (4)
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 أثقل الساعات

 (: 572فائدة )

أحمد   بن  الخليل  العالم:  البصري  الفراهيدييقول  أذكياء  أثقل  )  أحد 

: ساعة آكل فيها
 
 . (1) (الساعات علي

العلم   قلت: طلب  على  حرصهم  من  جمعه  ،وهذا  يف  والفناء    ،واالجتهاد 

 . (ويغارون عليه ،يحافظون على الوقت  فيه، فكانوا  

 الغضب

 (: 573فائدة )

 عدو العقل. الغضب  

 أعظم الكرامة

 (:574فائدة )

 . (2) (أعظم الكرامة لزوم االستقامة) قال ابن تيمية:

 جة املتقنيدر

 (: 575فائدة )

حتى   ،»َّل يبلغ العبد أن يكون من المتقين  قال:  يروى أن النبي  

 .(3) ا لما به البأس«حذرً  ؛يدع ما َّل بأس به

 
 (. 87ذكره أبو هالل العسكري يف كتابه: الحث على طلب العلم واالجتهاد يف جمعه )ص (1)

 .(2/106ذكرها عنه ابن القيم يف مدارج السالكين )( 2)

وقال الرتمذي: حسن غريب،   .(، عن عطسة السعدي4215وابن ماجه )  ، (2451أخرجه الرتمذي )  (3)

 وضعفه األلباين. 
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 الدنيا ساعة

 (: 576فائدة )

 . (1) ألزمها القناعة ،والنفس طماعة  ، فاجعلها يف طاعة ،الدنيا ساعة

  ُلْدالَع

 (: 577فائدة )

 .(2) وال يصر على صغيرة ،بمعصية يجاهر  الذي الهو   :ل  د  الع  

 اإليثار بالُقرب

 (: 578فائدة )

 . (ْب رَ ال إيثار يف القُ )  الفقهاء:بع  قال 

السيوطي محبوب،   :(3) قال  غيرها  ويف  مكروه،  القرب  يف  قال    )اإليثار 

الشيخ عز    .[9الحشر:]  ژی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئژ:  تعالى قال 

وال بالصف    ،ماء الطهارة، وال بسرت العورة يثار بال إيثار يف القربات، فال إ   الدين: 

فمن آثر به، فقد ترك إجالل   ؛ألن الغرض بالعبادات: التعظيم، واإلجالل   ؛األول

وتعظيمه.  اإلمام:  اإلله  به   وقال  يتوضأ  ماء  ومعه  الوقت  دخل  لغيره   ،لو  فوهبه 

خالفً  فيه  أعرف  ال  يجز،  لم  به،  فيم  ،ا ليتوضأ  يكون  إنما  اإليثار:  يتعلألن   قا 

 بالنفوس، ال فيما يتعلق بالقرب، والعبادات. 

 
الدنيا والدين )ص(  1) الماوردي يف أدب  المتصوفة. ويروى هذا    ، (121ذكر شطره األول  لبعض  وعزاه 

مرفوعً  كاماًل وال    ،ا الشطر  التعبير  وهذا  له،  الأصل  ذكره  من  يكثر  كان  كشك  الحميد  عبد    ، شيخ 

 الخطيب المصري المفوه المعروف، ولعله من تأليفه. 

 (.5/2382ينظر: زهرة التفاسير ) (2)

 (.166ينظر: األشباه والنظائر )ص (3)
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وتفريج    ،وبخاصة إذا نوى به المرء إسعاد أخيه   ، والصحيح أنه غير مكروه

 . ( أو أعظم منه ،ثواب العمل الذي تركه ألخيه   ،كربته، فلعل اهلل يثيبه هبذه النية

بالقرب اإليثار  جواز  القيم  ابن  ذكر  من )  :(1) فقال   ،وقد  قال  من    وقول 

بالقرب ال يصح. الفقه  اإليثار  يجوز  الخطاب    اء: ال  بن  عائشة عمر  آثرت  وقد 

النبي   جوار  بيتها  يف  له  (2)بدفنه  تكره  فلم  ذلك  عمر  وسألها   ،

يف   بمقامه  يؤثره  أن  غيره  الرجل  سأل  فإذا  هذا  وعلى  البذل،  لها  وال  السؤال، 

 الصف األول، لم يكره له السؤال، وال لذلك البذل ونظائره.

تأمو منه،  من  ممتنعين  وال  لذلك،  كارهين  غير  الصحابة، وجدهم  ل سيرة 

ا  وهل هذا إال كرم وسخاء، وإيثار على النفس، بما هو أعظم محبوباهتا، تفريحً 

 . ا له يف الخيرا لقدره، وإجابة له إلى ما سأله، وترغيبً ألخيه المسلم، وتعظيمً 

راجحً  الخصال  هذه  من  واحد  كل  ثواب  يكون  على  وقد  تا  لك  ثواب 

 . القربة، فيكون المؤثر هبا ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها

به  بمائه أن يتوضأ  الماء  يؤثر صاحب  ويتيمم هو    ،وعلى هذا فال يمتنع أن 

وفضيلة الطهر   ، وحاز فضيلة اإليثار  ، إذا كان ال بد من تيمم أحدهما، فآثر أخاه

 .القبالرتاب، وال يمنع هذا كتاب وال سنة، وال مكارم أخ 

ماء،  و بعضهم  ومع  التلف،  وعاينوا  بجماعة  العطش  اشتد  فإذا  هذا،  على 

إنه قاتل لنفسه، وال   : ا، ولم يقلواستسلم للموت كان ذلك جائزً  ،فآثر على نفسه 

 ېئ ېئژ  ا، بل هذا غاية الجود والسخاء، كما قال تعالى: أنه فعل محرمً 

 .[9الحشر:] ژی ی ىئ ىئ ىئ

 
 (. 3/442ينظر: زاد المعاد ) (1)

 (.3700أخرجه البخاري ) (2)
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ا من  لجماعة  بعينه  هذا  من    لصحابة وقد جرى  ذلك  وعد  الشام،  فتوح  يف 

والمتنازع فيها إلى الميت   مناقبهم وفضائلهم، وهل إهداء القرب المجمع عليها

إال إيثار بثواهبا، وهو عين اإليثار بالقرب، فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز  

 .(ثواهبا، وبين أن يعمل ثم يؤثره بثواهبا، وباهلل التوفيق 

 ساعة الصفر

 (: 579فائدة )

 .(ساعة الموت هي ساعة الصفر)  قال الشيخ سيد طنطاوي:

 الزهد

 (: 580فائدة )

ا ال يذم الدنيا، وال يمدحها، وال ينظر  الزاهد حقًّ )   :أبو سليمان الداراينقال  

 . (1)(إليها، وال يفرح هبا إذا أقبلت، وال يحزن عليها إذا أدبرت

القيم ابن  اإلمام  اإلسالم  )  :(2) وقال  شيخ  تيوسمعت  اهلل  -  ميةابن  قدس 

والورع ترك ما تخاف ضرره يف   ،يقول: الزهد ترك ما ال ينفع يف اآلخرة  -روحه

 . (وأجمعها ،وهذه العبارة من أحسن ما قيل يف الزهد والورع اآلخرة.

 سبب هالك بين آدم

 (: 581فائدة )

 :سبب هالك بني آدم

 . (3) الكرب -3. الحسد -2. الحرص -1

 
 (.63لبيهقي )ص، الكبيرينظر: الزهد ا  (1)

 (.2/12)ينظر: مدارج السالكين  (2)

 (.58ينظر: الفوائد، ابن القيم )ص  (3)
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 دعوة للمسافر

 (: 582فائدة )

فقال: يا رسول    ،، قال: جاء رجل إلى النبي  بن مالك   أنسن  ع

سفرً  أريد  إين  فزوديناهلل،  »،  ا  التقو «قال:  اَّلل  قال:  زودك  زدين،  قال:  »وغفر  ، 

 .  (1) «ر لك الخير حيثما كنتويسا قال: زدين بأبي أنت وأمي، قال: »   ،«ذنبك

 نعم الزاد هذه الدعوات.  قلت:

 حلاالستقامة والعمل الصا

 (: 583دة )فائ

 اإلنسان باالستقامة يسلم، وبالعمل الصالح يسعد. 

 الوعد واإليفاء

 (:584فائدة )

 واإليفاء كالمطر.  ،الوعد كالرعد 

 يا دنيا

 (: 585فائدة )

 ومن خدمك فاستعمليه.  ، يا دنيا من خدمنا فاخدميه

 . (2) وال يصح ،يروى يف األحاديث القدسية  قلت:

 
 وقال: حسن غريب وصححه األلباين.  ،(3444أخرجه الرتمذي )( 1)

(2)  ( الشهاب  مسند  يف  القضاعي  المجموعة 1454أخرجه  الفوائد  يف  الشوكاين  قال  مسعود.  ابن  عن   ،)

الخطي238)ص )رواه  مسعود (:  ابن  عن  البل  ،ب  داود  بن  الحسين  إسناده:  والحديث   خي، ويف 

 موضوع(. 
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 ما ابتالك ليعذبك

 (: 586فائدة )

 وإنما ابتالك ليهذبك. ، ليعذبكاهلل ا ابتالك م

 ضياع العمر

 (: 587فائدة )

 . ى أو أن تكون أوقايت سد  ،اللهم إين أعوذ به أن يضيع عمري هباء

 عش ما شئت

 (: 588فائدة )

سعد بن  سهل  النبي    ، عن  إلى  جربيل  جاء  »قال:  فقال:  يا ، 

به، وأحبب من   جزي  فإنك م ، فإنك ميت، واعمل ما شئت ،محمد، عش ما شئت

وعِ   ،شئت الليل،  قيام  المؤمن  شرف  أن  واعلم  مفارقه،  عن    ه  ز  فإنك  استغناؤه 

 . (1)«الناس

 القصد من السعادة

 (: 589فائدة )

 طرد الهم.  : القصد من السعادة هو

حزماقال   غرًض )  :(2) بن  استحسانهتطلبت  يف  كلهم  الناس  يستوي  ويف    ،ا 

علمت أن الناس كلهم    ،فلما تدبرته  ،لهم ا  طردُ وهو    ،ا فلم أجده إال واحدً   ، طلبه

 
(1)  ( األوسط  يف  الطرباين  )  ،(4278أخرجه  المستدرك  يف  الذهبي،    .(7921والحاكم  ووافقه  وصححه 

 وحسنه لطرقه.  ،(831وأورده الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة )

 (.14ينظر: األخالق والسير )ص (2)
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فقط استحسانه  يف  يستووا  فقط   ،لم  طلبه  يف  اختالف   ،وال  على  رأيتهم  ولكن 

 إال فيما  ال يتحركون حركة أصاًل   ، وتباين هممهم وإراداهتم  ، أهوائهم ومطالبهم

الهم طرد  به  أصاًل   ، يرجون  بكلمة  ينطقون  عن  وال  إزاحته  به  يعانون  فيما  إال   

وهو األقل   ،ومن مصيب  ،ومن مقارب للخطأ  ،سبيله  هَ فمن مخطئ وْج   ،فسهمأن

 .من الناس يف األقل من أموره

قد اتفقت األمم كلها مذ خلق اهلل تعالى العالم إلى أن    ، فطرد الهم مذهب 

يعتمدوا بسعيهم شيئً   ،ويعاقبه عالم الحساب   ، يتناهى عالم االبتداء أن ال  ا  على 

 (. سواه

 احلسد

 (: 590فائدة )

تيمية: ابن  أحمد  الحسد )  قال  عنده  إال  أحد  من  يخفيه  ،ما  المؤمن    ، لكن 

 . (والجاهل يظهره

البصري للحسن  قيل  المؤمنأ  :(1)وقد  أخوة  :  فقال  ؟يحسد  أنساك  ما 

  ،ا ا ولسانً به يدً   ما لم تعد    ،فإنه ال يضرك  ،ه يف صدرك مِّ ولكن عَ   ،يوسف ال أبا لك 

حسدً  نفسه  يف  وجد  فعلفمن  لغيره  أن  ا  والصربيه  التقوى  معه  فيكره   ،يستعمل 

 . ذلك من نفسه

 األمل ال مينع من العمل

 (: 591فائدة )

 . (أعوذ باهلل من أمل يمنع العمل) الغزالي:قال 

 
 (.21أمراض القلوب وشفاؤها )صينظر:  (1)
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 :(1)دقزوذكرين بقول جرير للفر

 قام     ةً  ثم     انين   ت     زين م     ن   ت     دليت  

 

 مِ المك   ارِ و   ىل    الع   ب   اعِ  ن  ع      ت  ر  ص     ق  و   

 اتالعربة يف كمال النهاي 

 (: 592دة )فائ

القيمقال   البدايات)  :(2) ابن  من  أكمل  الملك    ، والنهايات  قول  بين  فكم 

أنا  »  :فيقول  ،« اقرأ»  :للرسول تعالى  ،(3) « بقارئما  قوله   چ چژ:  وبين 

 . ( [3المائدة:] ژڇ چ

 النائحة الثكلى

 (: 593فائدة )

الناس أخذهم  ي:  لوالد  قلت  :(4) عمر بن ذرقال   إذا وعظت  يا أبي! مالك 

مثل   ،! ليست النائحة الثكلى ي، وإذا وعظهم غيرك ال يبكون؟ فقال: يا بنالبكاء

 النائحة المستأجرة. 

 شيبين ارتقاء املنابر

 (:594فائدة )

  أقبح من الت فتيق يف الثوب   ،اللحن يف الكالم)  :(5) قال عبد الملك بن مروان

 النفيس(. 

 
 (.4/106(، وعيون األخبار )2/565جرير والفرزدق ) ينظر: شرح نقائض ( 1)

 (. 64ينظر: الفوائد )ص( 2)

 (، عن عائشة. 160(، ومسلم ) 3أخرجه البخاري ) (3)

 (.1/187ينظر: إحياء علوم الدين ) (4)

 (. 2/173ينظر: عيون األخبار ) (5)
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والجدري   من    ، أقبح)اللحن يف الكالم:  (1)وقال ابنه مسيلمة بن عبد الملك

 . (يف الوجه

 . لقد عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين  :(2)لعبد الملك بن مروانوقيل 

 وتوق ع اللحن.  ،شي بني ارتقاء المنابر قال:ف

 الغنى والفقر

 (: 595فائدة )

 . كاد الغنى أن يكون طغياًنا، وكاد الفقر أن يكون كفًرا

 من متام إحسان اهلل

 (: 596فائدة )

السكندري:ابن  م  من كال اَّلل  أن خلق )  عطاء  اهلل  إحسان  تمام  ونسب    ،من 

 . (إليك

هيأك ألنواع الطاعات، وخلق فيك القوة على فعل الخيرات، ثم  وذلك بأن  

 [.32النحل:] ژۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇژ نسب إليك ذلك الفعل، فقال:

 االستدراج بالنعم

 (: 597فائدة )

 يستدرجهم بالنعم حتى يوقعهم بالنقم. 

إذا رأيت  » قال:  ،ن عقبة بن عامر، عن النبي  عديث:  يف الحورد 

استدراج هو  فإنما  يحب،  ما  معاصيه  على  الدنيا  من  العبد  يعطي  تال    ،«اَّلل  ثم 

 
 المصدر السابق.  (1)

 (. 2/308ينظر: العقد الفريد ) (2)
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اهلل    جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئژ  :رسول 

[44األنعام:] ژجت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ
(1). 

م  ث   ،ذنبإقامة العبد على ال   :األمن من مكر اهلل )  :(2) قال إسماعيل بن رافع

 . (يتمنى على اهلل المغفرة

من    ،بأن اهلل يستدرجهم بالنعم إذا عصوه   :(3)وقد فسر بع  السلف المكر

 ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.  ،ورغد العيش وغيرها، ويملي لهم  ،صحة األبدان 

تعالى:   ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑژ  قال 

 .[102هود:] ژڳ

 الصداقة

 (: 598فائدة )

 .(4) بعداوة رجل واحد  ،تشرتي صداقة ألف رجل ال ري:قال الحسن البص

 احملبة

 (: 599فائدة )

 المعرفة.   لب   يبل ه  ؛ المعرفة ثمرةالمحبة هي 

 هون الدنيا

 (: 600فائدة )

 لمن هون الدنيا على الموت ساعة. 

 
 (.17311سنده )أخرجه أحمد يف م (1)

 (. وقال: رواه ابن أبي حاتم.3/358فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ) ينظر: (2)

 (.4/167ينظر: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة ) (3)

 (.11/40ذكره البيهقي يف شعب اإليمان ) (4)
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 الر ضا

 (: 601فائدة )

 وجنة الدنيا.  ،ومسرتاح العابدين  ،الرضا: باب اهلل األعظم 

 الغرور

 (: 602فائدة )

 .مقربة المواهب : الغرور هو

 شر الذنوب

 (: 603فائدة )

 وموجبها.  ،ليس يف الدنيا شر إال الذنوب

 اللسان

 (:604فائدة )

 ربما سل سيفه غًدا.   ،من سل لسانه اليوم

 الرزق

 (: 605فائدة )

 . (الرزق هو ما تكون به حياة كل كائن) بن منصور:اقال 

 املرء خمبأ حتت لسانه

 (: 606فائدة )

اإلق  عليال  اهلل    أربع  )  :  (1 )  مام  كتابه،   أنزل  يف  هبا  تصديقي 

لسانه  تحت  مخبوء  المرء  ظهر  ،قلت:  تكلم  هو  تعالى:  ، فإن  اهلل   فأنزل 

 
 (.1/177سية للشجري )ينظر: ترتيب األمالي الخمي (1)
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اهلل وقلت: من جهل شيئً ،  [30محمد: ]   ژڀ پ پ پژ فأنزل  عاداه،  ا 

 :  أو قال: قيمة كل رُ ، وقلت: قدْ [39يونس: ]   ژى ى ې ې ې ېژ ،

 ھ ھ ہ ہ ہژ:   تعالى يف قصة طالوتزل اهللامرئ ما يحسنه، فأن 

فأنزل   ،َل تْ القَ   ل  ق  يُ   ُل وقلت: القتْ   [،247البقرة: ]   ژۓ ے ے ھ ھ

 .[ 179البقرة: ]   ژۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭژ اهلل تعالى: 

 األدب واالمتثال

 (: 607فائدة )

 . (األدب هو التزام األمر) قال العلماء:

 ب. بل هو أفضل من األد  ؛األدب  : هواألمر  امتثال و

 كرالش

 (: 608فائدة )

 . ة  المنعمطاعيف  والشكر بالعمل باستعمال النعمة  ، معروف  الشكر بالقول

القيم  ابن  ) ( 1) قال  هو :  الشكر  أصل  وجه    : فإن  على  المنعم  بإنعام  االعرتاف 

بل كان جاهاًل هبا لم يشكرها،   ؛ والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة  ، الخضوع له 

لم يشكرها أيًضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن  م هبا ومن عرفها ولم يعرف المنع 

النعمة   عرف  ومن  كفرها،  فقد  هبا  عليه  المنعم  لنعمة  المنكر  يجحد  كما  جحدها 

لم    ؛ ويحبه ويرض به وعنه   ، ولكن لم يخضع له ،  ولم يجحدها   ، وأقر هبا   ، والمنعم 

به  وأح   ، ا وخضع للمنعم هب   ، هبا   وأقر   ، يشكرها أيًضا، ومن عرفها وعرف المنعم هبا 

 فهذا هو الشاكر لها.   ، ه وطاعته محابِّ   يف واستعملها    ، به وعنه   ي ورض 

 
 (.95ينظر: طريق الهجرتين )ص( 1)
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  ، وهو الميل إلى المنعم،  الشكر من علم القلب، وعمل يتبع العلم  يففال بد   

 (. والخضوع له ،ومحبته

 احلسن والقبيح

 (: 609فائدة )

 :(1) من فوائد شيخ اإلسالم ابن تيمية

 والصواب.  ،والحكمة   ،مصلحةوال ،عوالناف  ،والصدق ،الحق  :الحسن هو)

 . (والخطأ ،والسفه  ، والمفسدة ،والضار ، والكذب ،الباطل :والقبيح هو

 اليوم الذي ميضي ومل تعمل فيه

 (: 610فائدة )

بن مسعوديقول   اَّلل  قط »  :  عبد  ندمت على شيء  يوم   ،ما    إال على 

 . (2)«غابت شمسه، نقص فيه عمري، ولم يزدد فيه عملي 

لظل يومه يقول: إنا    ، درهم   أحدهم   لو سقط من )   : ( 3) ر بن عيا وقال أبو بكر  

 . ( ما عملت فيه   ، هلل!! ذهب درهمي، وهو يذهب يومه؛ وال يقول: ذهب يومي 

 صديق املرء

 (: 611فائدة )

 .(، وعدوه جهله ورفُقه  صديق المرء عقله) :(4) كان يقال

 
 (.11/351ينظر: مجموع الفتاوى )( 1)

 (.3/170ينظر: موارد الظمآن لدروس الزمان ) (2)

 (.36ينظر: حفظ العمر، ابن الجوزي )ص (3)

 (.1/244ينظر: البصائر والذخائر ) (4)
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 حقوق الناس

 (: 612فائدة )

 ة. حقوق الناس مبنية على المشاحة والمضايق

إبراهيم  قال  بن  محمد  )(1)الشيخ  إلى  :  المظالم  رد  أيًضا  الواجب  ومن 

أرباهبا أو تحللهم منها، فإن حقوق العباد أمرها عظيم، وهي مبنية على المشاحة  

 (. والمضايقة، وهي الديوان الذي ال يرتك اهلل منه شيًئا يف اآلخرة

العلماء قال  )(2)ولذلك  الع :  بحق من حقوق  الجهل  تعلق  كإذا  إتالف  باد، 

جهاًل  الغير  عذرً مال  الجهل  ينتهض  وال  يجب،  الضمان  فإن  الضمان.  ،  لدفع  ا 

 . (ا الظاهريةربعة، وأيًض وهبذا قال فقهاء المذاهب األ

 أدب الشافعي

 (: 613فائدة )

  ، يقوم له  كان إذا قدم على اإلمام الشافعي     من العوامِّ أن رجاًل روي  

  ،يرفع رجله عن البول   ،ب إذا بلغن الكلأنا سمعت منه أ   :فقال   ،فسئل عن ذلك 

 . (3)وانتمى لمن أفاده لفظة ،من راعى وداد لحظة وأن الحر  

 صانع املعروف

 (:614فائدة )

 . ًئا(صانع المعروف ال يقع، فإن وقع وجد متك ) :(4) بن عباساقال 

 
 (. 13/181ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) (1)

 (.230األصول )ص ينظر: الشرح الكبير لمختصر األصول من علم ( 2)

 (.8/233ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي )( 3)

 (. 3/196ينظر: عيون األخبار ) (4)
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 سفر الوحدة

 (: 615فائدة )

يبيت  هنى رسول اهلل  يف الحديث:   فر  أو يسا  ،وحده  الرجل  أن 

أحمد  ه.وحد مرفوًعا:    .(1) رواه  عمر  ابن  عن  البخاري  صحيح  يف  ل و  »والذي 

ل م  النااس   ه   ،ي ع  د  ح  ي ل  و  ٌب بِل 
اكِ ار  ر  ا س  ، م  ل م  ا أ ع  ِة م  د  ح  ي ال و 

ا فِ    .(2) «م 

بطال  ابن  )(3) قال  األسباب:  متفاوتو  األحوال  مختلفو  الناس  فمن    ،فإن 

 َكم  
ٍّ
هائل  ي يهوله  ال  يبالىوال    ،باسل  ال  فهو  غائل،  غول  سلك   ،يبقى  وحده 

أو   الذ  يف المفاوز  فذلك  عمر    يعسكر،  لمثله  يف أذن  إلى    ، السير  المدينة  من 

وحده  قصًرا   ،الكوفة  بنى  أنه  سعد  عن  بلغه  ومن  و  ،حين  بابه،  بإحراق  أمره 

مخيف الفؤاد يروعه كل منظر، ويهوله كل شخص، ويفزعه كل صوت، فذلك 

أن يبيت   ،هناه الرسول  يويمكن أن يكون الذ  ،افر وحدهأن يس   يحرم عليه  يالذ

له   االحتياط  ذلك  بين  أخذ  ومن  الصفة،  هبذه  كان  ودينه  يفوحده  ترك    ،نفسه 

ومع آخر أيًضا، فمن كان األغلب عليه الشجاعة، والقوة لم يكن    ،السفر وحده

  ، الخورنفسه    ومن  ،إن شاء اهلل حرًجا وال آثًما، ومن كان األغلب من قلبه الهلع

 . ( وأن يورثه ذلك العلل الردية ،السفر وحده اإلثم والحرج يفخشيت عليه 

األلباين يف    وقال  الصحيحةالشيخ  السفر  )  :(4) السلسلة  أراد  الحديث  ولعل 

ا من الناس، فال يدخل التي قلما يرى المسافر فيها أحدً   ،والفلوات  الصحارييف  

 . (واهلل أعلم ،المواصالتكثيرة  فيها السفر اليوم يف الطرق المعبدة ال

 
 (، عن ابن عمر. 5650أخرجه أحمد يف مسنده ) (1)

 (.2998أخرجه البخاري ) (2)

 (.5/56شرح صحيح البخاري )ينظر: ( 3)

 (. 62ة الصحيحة )السلسلينظر ( 4)
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 الفتنة والعصمة

 (: 616فائدة )

 .(1) من قارب الفتنة بعدت عنه السالم، ومن ادعى العصمة وكل إلى نفسه 

 التصوير بالكامريا

 (: 617فائدة )

البسام: اَّلل  عبد  الشيخ  للظل،  )  قال  عبارة عن حبس  بالكاميرا  التصوير  إن 

التي يراها يف الماء أحياًنا، وما يجري  آة، أوأي: كصورة الرجل التي يراها يف المر

يف الكاميرا هو حبس لصورة اإلنسان فتظهر كما هي، فهذا ليس تصويًرا، وحينئذ  

 ال يشمله النهي عن التصوير.

التالميذ: أحد  له  قال  عندما  التفريق،    وقال  هذا  يفرقون  ال  المشايخ  إن 

 .( لكل شيخ اجتهاده وتفسيره قال:، ويعتربوهنا حرام

 ر واملصورالصو

 (: 618فائدة )

 عن الصور والمصور؟  سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

إن الصور المحرمة هي الصور المجسمة، وأما الصور التي تلتقطها  )  فقال:

الكاميرا فهي ليست من عمل المصور، والدليل على ذلك: أنك لو صورت هبا 

يف الصورة هو خطك،  موجود  رسالة مكتوبة بخط والدك، فهل يقال: إن الخط ال

 .(2) (والذي فيه التوقف هي الصورة المنقوشة بالقلم

 
 (.26طر )صقاله ابن الجوزي يف صيد الخا ( 1)

 (.12/330ينظر: بنفصيل، مجموع فتاوى ابن عثيمين ) (2)
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 صبغ الشيب بالسواد

 (: 619فائدة )

البسام: الشيخ عبد اَّلل  لذا فإن صبغ  )  قال  ُتمنع،  الشعر ال  إن جميع أصباغ 

بالسواد لون  ، الشيب  بأي  بن    ؛ أو  عثمان  الراشد  الخليفة  اإلمام  وإن  جائز،  أمر 

بال عفان كان يص التابعين؛ وذكر ،  سواد، وكذلك الحسن والحسين بغ  وكثير من 

 هم. ءأسما

؛ ألن  (1) «جنبوه السوادقال ألبي قحافة: »  ثم قال: إن الرسول  

 . (عمره كان مائة وعشرين سنة، فكان السواد غير الئق به

«، قيل: إهنا زيادة من  جنبوه السوادإن كلمة: »)  وقال الشيخ صالح الراشد:

 .(الشرحمنها   الراوي قصد 

باز  قلت: ابن  الشيخان  اهلل   ،أما  رحمهما  عثيمين  بظاهر  وابن  أخذا  فقد   ،

 . (2) واهلل أعلم ، وقاال بتحريم الصبغ بالسوادالنص، 

 لكل فرحة ترحة

 (: 620فائدة )

ا  وما ملئ بيت فرًح ،  (3)ة لكل فرحة ترح)  عبد اهلل بن مسعود قال:  ي عنرو

 .(4) (اإال ملئ ترًح 

 
 (، عن جابر بن عبد اهلل. 2102أخرجه مسلم )( 1)

 (.11/120ومجموع فتاوى ابن عثيمين ) ،(29/42ينظر: مجموع فتاوى ابن باز ) (2)

 ترحة: حزن وغم. ( 3)

 (.2/188داب الشرعية )ينظر: اآل (4)
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 الورثة

 (: 621فائدة )

 وال يجدون فقدك.  ،سوف يلتذون بما جمعَت 

حديث شرح  يف  رجب  ابن  ثالثة«  :قال  الميت  ينفعه    :(1)»يتبع  ال  )فأهله 

 إال من استغفر له، ودعا له، وقد ال يفعل.  ؛بعد موته منهم 

وقد يكون األجنبي أنفع للميت من أهله، كما قال بعض الصالحين: وأين  

  ، ثك، وهو قد تفرد بحزنك؛ يدعو لكن ميرامثل األخ الصالح؟؟ أهلك يقتسمو

 الثرى(.  وأنت بين أطباق

 ***** 

 

 

 

 
 (.10)ص الميت ثالثة« »يتبع : شرح حديثينظر:  (1)
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 ثانًيا: قبسات من:

 النبوية والصحابة واألنبياء السيرة 

 التسمية بأبي القاسم

 (: 622فائدة )

سبيل: بن  محمد  الشيخ  العلة )  قال  زالت  أبا    ،إذا  يسمي  أن  فللشخص 

 . (ألن المنع كان وقت حياة الرسول   ؛ القاسم

 يالوح

 (: 623فائدة )

خير حجازي: الشيخ محمد  اإللهام  )  قال  ومنه  خفي ة،  ية  رِّ
س  إشارة  الوحي 

 . (حصل ألم موسىكما  المقنع 

   معجزات الرسول
 (:624فائدة )

الباري فتح  يف  ابن حجر  مسلم)  :(1)قال  شرح  مقدمة  يف  النووي  أن    : ذكر 

  : لمدخلي يف االبيهق   وقال  .على ألف ومائتين   تزيد  معجزات النبي  

ثالثة    :وقيل  .ظهر على يديه ألف معجزة  :وقال الزاهدي من الحنفية   .ابلغت ألفً 

 (. وغيرهما ،والبيهقي  ، كأبي نعيم  ؛وقد اعتنى بجمعها جماعة من األئمة .آالف

 غزوة مؤته

 (: 625فائدة )

القادة مقتل  مؤتة،  بعد  العجالين   يوم  أقرم  بن  ثابت  الراية  وسلمها    ،أخذ 

 
 (. 6/582ينظر: فتح الباري ) (1)
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ورفض أن يتولى هو القيادة، مع أن الناس طالبوه  مع أنه بدري،  ،الوليد بن  لخالد

 .(1) بذلك

حيث   هذا،  بفعله  البدري  أحسن  خالدً إوقد  قيادته    ان  فأبرز    ، بدأ 

 : سيف اهلل المسلول. ولذا سماه الرسول  

ا، وابن رواحة  ا، وجعفرً ، نعى زيدً ، أن النبي  أنس    فعن

يأتيهم خربهم،   » للناس، قبل أن  ثم أخذ جعفرفقال  الراية زيد، فأصيب،   ،أخذ 

سيف من    الراية  حتى أخذ  ،فأصيب، وعيناه تذرفان  ،فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة

 . (2)«حتى فتح اَّلل عليهم ،سيوف اَّلل

 افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم

 (: 626فائدة )

ذلك:   تعليل  يف  قيل  بدر،  ألهل  اهلل  مغفرة  األزلإ السابق  بعلمه  اهلل  قد  ن  ي 

 .(3) لن يرتد عن اإلسالممنهم  لم أن أحًدا  ع

 محي الوطيس

 (: 627فائدة )

محمد   نبينا  هو  الوطيس  قال: حمي  من  حنين  أول  غزوة    ، يف 

 على المشركين.   بعد الكرة

يوم   فقد روى العباس بن عبدالمطلب أنه: شهد مع رسول اهلل  

اقتتلوا والكفار  المسلمين  أن  وذكر  قتالهم؛   ، حنين،  الرسول فلما    واشتد  أقبل 

 
 (.7/176ينظر: الروض األنف ) (1)

 (.3757أخرجه البخاري ) (2)

 (.2/563ينظر: فتح ذي الجالل واإلكرام )( 3)
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  « :أي: اآلن اشتدت  (1) «اآلن حمي الوطيسونظر إلى قتالهم قال ،

 واشتد القتال.  ، الحرب

 شعيب 

 (: 628فائدة )

الدكتورات  قالت   المعاقينو-إحد   عن  تتحدث  شعيبً )  :-كانت    ا سيدنا 

 ا(. فيفً ككان  

كلهم    قلت: اهلل  رسل  أن  مع  الخرب،  هبذا  جاءت  أين  من  أدري  ولست 

من  مربؤ كان  ون  إذا  إال  والخلقية  الخلقية  هالك    العيوب  بعد  أصيب 

 فحينئذ تكون انتهت مهمته الرسالية.  ،قومه ونجاته 

 ال جنوُت إن جنوَت!!

 (: 629فائدة )

 مقتل أبي بن خلف الجمحي:

إسحاق ابن  اهلل  )  :(2) قال  رسول  عرف  من  أول  بعد    كان 

أي:  -، قال  ن مالككعب ب  :وقول الناس: ُقتل رسول اهلل    ،الهزيمة 

المغفر-كعب فناديت بأعلى صويت: يا معشر    ،: عرفت عينيه تزهران من تحت 

اهلل   رسول  هذا  أبشروا،  اهلل  المسلمين  رسول  إليه  فأشار  ؛ 

 .أن أنصت 

  وهنض معهم نحو   ،هنضوا به  فلما عرف المسلمون رسول اهلل  
بن وعلي  الخطاب،  بن  وعمر  الصديق،  بكر  أبو  معه  ْعب،  ط  الشِّ  الب، أبي 

 
 (. 1775أخرجه مسلم ) (1)

 (.2/83ينظر: السيرة النبوية، ابن هشام )( 2)
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اهلل، والزبير بن العوام، رضوان اهلل عليهم، والحارث بن الصمة   وطلحة بن عبيد

 ورهط من المسلمين. 

اهلل   رسول  أسند  الشعب  فلما  خلف  ، يف  بن  أبي  وهو ،  أدركه 

فقال القوم: يا رسول اهلل! أيعطف عليه  ،  ت  َّل نجوت  إن نجو   ،أي محمد  يقول: 

 « اهلل:  رسول  فقال  منا؟  فوهدعرجل  اهلل  «،  رسول  تناول  دنا    لما 

بن الحارث  من  اهلل    الحربة  رسول  أخذها  فلما  القوم:  بعض  يقول  الصمة، 

  ْعَراء عن ظهر البعير   (1) منه انتفض هبا انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الش 

 منها عن فرسه مراًرا.  (2) إذا انتفض هبا، ثم استقبله فطعنه يف عنقه طعنة تدأدأ

إسحاق:  ابن  اهلل  وكان    قال  رسول  يلقى  خلف،  بن  بمكة    أبي 

العوذ  عندي  إن  محمد  يا  عليه،    ؛ فيقول:  أقتلك  ذرة  من  فرًقا  يوم  كل  أعلفه  فرًسا 

  ،فلما رجع إلى قريش   «. بل أنا أقتلك إن شاء اَّلل : » فيقول رسول اهلل  

:  وقد خدشه يف عنقه خدًشا غير كبير فاحتقن الدم، قال: قتلني واهلل محمد، قالوا له 

واهلل فؤادك، واهلل إن بك من بأس، قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك،  ذهب  

 . ( وهم قافلون به إلى مكة   ، فواهلل لو بصق علي لقتلني، فمات عدو اهلل بسرف 

 أكثر الرواة أبو هريرة 

 (: 630فائدة )

أكثر من    هريرة    أبو عن  حديث    الفآ خمسة  صحابي جليل، روى 

ث عن رسول اهلل ر من حفهو أكث؛ النبي   .  (3)د 

 
 غ. اء ذباب له لدرَ عْ قال ابن هشام: الش   (1)

 قال ابن هشام: تدأدأ، أي: تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج.  (2)

 (.2/578ينظر: سير أعالم النبالء )( 3)
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 عائشة أم املؤمنني 

 (: 631فائدة )

، وزوج  الصديقة بنت الصديق أبي بكر   ،أم المؤمنين  عائشة 

بن   عامر  بنت  رومان  أم  هي  وأمها  التسليم،  وأزكى  الصالة  أفضل  عليه  النبي 

 عويمر. 

النبي   الهجرة  تزوجها  بنت    ، قبل  خديجة  الصديقة  وفاة  بعد 

قبل الهجرة ببضعة عشر شهًرا، وقيل: بعامين، ودخل هبا وذلك    ،خويلد  

اثنتين، بعد منصرف  ،بعد الهجرة بسنتين  ابنة    ،من غزوة بدر  هيف شوال سنة  وهي 

 وما تزوج بكًرا سواها. ،تسع سنين، تزوجها وهي بكر

شديًدا  وأحبها   الصحابة    ،حبًّا  أمام  به  يتظاهر   كان 

العاص   بن  عمرو  فهذا  الناس  النبي    يسأل  أجمعين،  أي   :

 .(1) «أبوها«، قال: فمن الرجال؟ قال: »عائشةأحب إليك يا رسول اهلل؟ قال: » 

كان   وما  الروافض،  أنوف  رغم  على  ثابت  خرب    وهذا 
 ليحب إال طيًبا. 

بيتها  وقد تويف   يومها وليلتها  ،يف    . وبين سحرها ونحرها   ،ويف 

مليكة   أبي  ابن  عائشةفعن  قالت  قال:   ،  :  «اَّلل    تويف رسول 

  ،ونحري سحري  وبين  يومي،  ويف  بيتي،  ريقي    يف  بين  اَّلل  وجمع 

دخل   النبي  اوريقه،  عنه  فضعف  بسواك،  بكر  أبي  ثم    ،بن  فأخذته 

 .(2)مضغته، ثم سننته به«

 
 (. 2384(، ومسلم )3662أخرجه البخاري ) (1)

(2)  ( البخاري  مات    . (3100أخرجه  أنه  أي  الرئة،  َحر:  صدر   والس  إلى  مستند  وما    ،ها وهو 

 يحاذي سحرها منه.
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روت   النبي    وقد  البخاري  حديًثا    2210عن  روى   ،

 . (1) حديًثا، وهي أفقه نساء األمة على اإلطالق174ومسلم منها 

 )القعقاع بن عمرو( أبطال املسلمني من

 (: 632فائدة )

عمرو،   بن  صحبةالقعقاع  له  إن  العرب  ،  يقال:  فرسان  أحد  وكان 

ا  وشعرائهم  ألكثر ،  لعروفين الموصوفين،  وشهد  دمشق،  وفتح  اليرموك،  شهد 

 .(2) وقائع أهل العراق مع الفرس، وكانت له يف ذلك مواقف مشكورة

الفرسان الشجعان  من  قيل:كان  لصوت    .  يقول:  كان  الصديق  بكر  أبا  إن 

يف وغيرها    القعقاع  بالقادسية  الفرس  قتال  يف  وله  رجل،  ألف  من  خير  الجيش 

 بالء عظيم، ذكر ذلك سيف بن عمر يف الفتوح. 

 وأنشد سيف للقعقاع: 

 تهام    ة ب    رق   ولق    د ش    هدت الب    رق  

 

 ا لغب      ارراكب      ً  يه      دي المناق      ب   

د يف جن     د س     يِف    اَّلل س     يف محم      

 

 ابقين لس          ن ة األح          رارِ والس             

قالوا: كتب عمر إلى سعد: أي  فارس كان أفرس يف القادسي ة؟    قال سيف: 

عمرو  قال: بن  القعقاع  مثل  أر  لم  إين  إليه:  حملة،    ،فكتب  ثالثين  يوم  يف  حمل 

 . يقتل يف كل حملة بطاًل 

خالد  وقد   الحيرة  استمد  حاصر  لما  بكر  عمرو،    ، أبا  بن  بالقعقاع  ه  فأمد 

الو كسرى،    قال:  أدراع  المدائن  فتح  يف  غنم  ال ذي  وهو  مثله،  فيه  جيش  يهزم 

كسرى،   وسيف  وسيفه  للنعمان  ودرع  لخاقان،  ودرع  هرقل  درع  فيها  وكان 

 
 (. 200 – 2/135لذهبي )ا نبالء، ينظر: سير أعالم ال (1)

 (.21/88ينظر: مختصر تاريخ دمشق ) (2)
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عمر.  إلى  عائشة  فأرسلها سعد  عن  له  بسند  الفيل    : وذكر سيف  مشفر  قطع  أنه 

 .  (1) همتم يهز تاألعظم، فكان

 سعد بن أبي وقاص خال النيب 

 (: 633ة )فائد

الذين    ،ألنه من بني زهره؛  خال النبي  :  وقاص هو أبي  سعد بن  

 التي هي من بني النجار.  ،هم أخوال أمه 

 الرجال ثالثة

 (:634فائدة )

 الرجال ثالثة: ) : (2)قال الحسن بن علي  

 . ( ورجل بماله والثالث: ورجل بلسانه.  والثاين: رجل بنفسه.  األول:

 . ؟!لثالثةوهل يستحيل وجود رجل باقلت: 

 الرجال ثالثة: ) :أيًضا (3)وقال الحسن

 ال يستغنى عنه.   ،فرجل كالغذاء  •

 إال حينًا بعد حين.  ،ورجل كالدواء ال يحتاج إليه  •

 . (ال يحتاج إليه أبًدا  ،ورجل كالداء •

 الدراهم اليت سافر بها أبو بكر واليت تربع بها

 (: 635فائدة )

الطيب: جابر  الشيخ  األستاذ  المؤرخ)  قال  ذكرإن  الدراهم  ين  عدد  أن  وا: 

 
 (.5/342ينظر: اإلصابة يف تمييز الصحابة ) (1)

 (. 2/171(، واآلداب الشرعية، ابن مفلح )1/47ينظر: أدب المجالسة، ابن عبد الرب )( 2)

 (.155/104تفسير القرآن الكريم، عبد الرحمن القماش )ينظر: الحاوي يف ( 3)
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اهلل   رسول  بصحبة  هاجر  لما  بكر  أبو  هبا  سافر  إلى    ،التي  مكة  من 

 . («درهم6000» ستة آالف درهم  ؛المدينة 

األنصاري: اَّلل  عبد  الشيخ  غزوة  )  وقال  يف  كله  بماله  جاء  لما  بكر  أبا  إن 

 . («درهم4000»كان أربعة آالف درهم   ،تبوك

 لو ذهبت إىل البحر جلف

 : (636) فائدة

الكايف: عبد  عمر  الرسول  )   قال  إلى  جائعين  ذهبا  بكر  وأبا  عمر  إن 

،  أبا ذر إلى عبد الرحمن بن عوف  ،ووجداه مثلهما فلم    ،ثم أرسال 

لو ذهبت   ، فقال له عمر: اجلس يا أبا ذر  ، فلم يجده  ،ثم ذهب إلى عثمان  ،يجده

 . (إلى البحر لجف

اًل، والعجيب أن هذا  تاب أصهذا الحديث ال أصل له، ولم أجده يف ك  قلت:

رواه  الذي  الصحيح  الحديث  وينكر  الموضوعات،  هذه  مثل  يروي  الشيخ 

شريك  البخاري   أم  اهلل  عن  رسول  أن   ،  ،الوزغ بقتل  أمر   ،

 (. (1)وقال: كان ينفخ على إبراهيم 

 ثالث احلرمني

 (: 637فائدة )

 مع أنه ليس حرًما.   ،ثالث الحرمينيقال عن المسجد األقصى: 

ر هذه التسمية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الرباك، وقال: إن هذا تعبير  قد أنك و 

ثالثة،   المحرمة  المساجد  فتكون  حرم،  األقصى  المسجد  أن  يوهم  وهو  خطأ،  فيه 

 . وليس كذلك، فما ثم إال حرمان؛ مكة والمدينة، كما أخرب الرسول  

 
 (.3359أخرجه البخاري ) (1)
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 بناء الكعبة

 (: 638فائدة )

القرآن: ديثه ب قال الشيخ سليمان الماجد يف ح إن أصح األقوال كما  )  إذاعة 

بنى البيت على القواعد التي كانت مبنية    قال المفسرون: أن إبراهيم  

 . (من قبله واندرست، فهو جدد بناء البيت

إن )  مع أن الشيخ عبد اَّلل البسام بعد أن استعرض األقوال عن البيت، قال:

قال: وبعضهم  المالئكة،  بنته  يقول:  العلماء  ُبن بناه    بعض  قد  وقيل:  قبل   يآدم، 

العلماء أقوال  آخر  إلى  بناه    .(آدم،  الذي  أن  رجح:  لألقوال  استعراضه  وبعد 

 . (1)إبراهيم عليه السالم ألول مرة

وأنا أظن: بأن ترجيحه هذا مخالف لقول اهلل تعالى على لسان إبراهيم:    قلت: 

، وكان  [ 37]إبراهيم:  ژک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍژ

 . ( 2) ( إال بعد أن كرب بناء البيت  ولم يقم هو وأبوه بتجديد  يًعا،  إسماعيل رض 

 أول من كسى الكعبة

 (: 639فائدة )

 .(3) هو أول من كسى الكعبة ،الملك ُتب ع ملك اليمن 

 ***** 

 
 (.5/413ذكره ابن كثير يف تفسيره )( 1)

 (.16/9777وتفسير الشعراوي )  ،(4/138( و)2/122ينظر: تفسير القرطبي ) (2)

 (.2/125ذكره القرطبي يف تفسيره ) (3)
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 ثالُثا: قبسات من:

 األعالم والمشاهير

 (1) شيخ اإلسالم ابن تيمية

 (:640فائدة )

السالم بن عبد    لحليم بن عبدا  عبد   أحمد بن  شيخ اإلسالم ابن تيمية، هو:

النميري  تيمية  بن  اهلل  عبد  بن  علي  بن  الخضر  بن  محمد  بن  الخضر  بن  اهلل 

 شيخ اإلسالم. ،الحراين الدمشقي أبو العباس، تقي الدين 

حران بمدينة  االثنين   ، ولد  يوم  األول  ،يف  ربيع  وستين  ،  عاشر  إحدى  سنة 

 وستمائة من الهجرة. 

،  ء زمانه، منهم: الحافظ شمس الدين الذهبي ن علماأثنى عليه عدد كبير م 

، ومنهم: الحافظ ابن سيد الناس، ومنهم: الحافظ جالل الدين  وهو من تالميذه 

 السيوطي. 

ا   ، وعفاف  ،تام  وقد نشأ يف تصونٍ    ، بوالديه  واقتصاد يف الملبس والمأكل، برًّ

اًما  ، ناسًكا  ،ورًعا   ،تقيًّا  يف    ،صو  تعالى  ذاكًرا هلل  أمرقواًما،  وعلى كل حال،    ، كل 

وق   والقضايا،  األحوال  سائر  يف  تعالى  اهلل  إلى  تعالىرجاًعا  اهلل  حدود  عند    ، اًفا 

تشبع نفسه  تكاد  ال  المنكر،  عن  ناهًيا  بالمعروف،  آمًرا  ونواهيه،  من    وأوامره 

 من المطالعة، وال تمل من االشتغال، وال تكل من البحث.  ىروالعلم، وال تُ 

 
تيمية    (1) ابن  ترجمة شيخ اإلسالم  مناقب شيخ  ينظر:  الدرية يف  العقود  التالية:  المصادر  ابن  يف  اإلسالم 

كاماًل  الهادي  عبد  ابن  الحفاظتيمية،  وتذكرة  ا،   ،( )  ،(4/192لذهبي  بالوفيات    ، ( 7/11والوايف 

 رعي الكرمي. ، موالشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية ،(1/168والدرر الكامنة )
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والدأب، ولم  ًصا علوكان من صغره حري التحصيل  ا على  الطلب، مجدًّ ى 

بما يعنى به أترابه من اللعب والبطالة، إذ كان ال يؤثر على   ىعن يكن وقت صغره يُ 

 لذة االشتغال بالعلم أي لذة، وال يؤثر أن يضيع منه لحظة يف غير العلم. 

علوم، لم يربح شيخنا يف ازدياد من الفقال ابن عبد الهادي:    ،وأما عن أخالقه 

انتهت   الخير، حتى  سبيل  يف  واالجتهاد  ونشره،  العلم  وبث  لالشتغال،  ومالزمة 

الورع والزهد  والعمل  العلم  يف  اإلمامة  والكرم   ، إليه  والتواضع   ،والشجاعة 

والمهابة   ،والحلم  والجاللة  المنكر  ،واإلنابة  عن  والنهي  بالمعروف   ،واألمر 

واألمانة  الصدق  مع  الجهاد،  أنواع  ووا   ،وسائر  القصد لعفة  وحسن  الصيانة، 

اهلل  ،واإلخالص إلى  وشدة    ، واالبتهال  له،  المراقبة  وكثرة  منه،  الخوف  وكثرة 

باألثر اهلل   ،التمسك  إلى  واإلحسان   ،والدعاء  الخلق  ونفع  األخالق،  وحسن 

 والدعاء له، وسائر أنواع الخير.  ، والصرب على من أذاه، والصفح عنه  ، إليهم

أن الشيخ    :وحدثني من أثق به   ال اإلمام البزار:قا،  وكان جواًدا كريًما سخيًّ 

ا يوًما يف بعض األزقة ولم    ،وعرف الشيخ حاجته   ،فدعا له بعض الفقراء   ،كان مارًّ

وقال: بعه بما تيسر،    ، يكن مع الشيخ ما يعطيه، فنزع ثوًبا على جلده ودفعه إليه

أبلغ إخالص ذا من  من النفقة، وه  ًئا وأنفقه، واعتذر إليه من كونه لم يحضر شي

 فسبحان الموفق من شاء لما شاء.  ؛العمل هلل 

كان إذا سئل عن مسألة    فقال:،  القيم أن كرمه كذلك كان يف العلموبين ابن  

متعلقات   وذكر  والراجح،  القول  وترجيح  فيها،  الناس  مذاهب  ذكر  العلم  من 

لقات  المتع  فيكون فرحه بتلك  ، المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته

 واللوازم أعظم من فرحه بمسألته، وكان خصومه يعيبونه بذلك. 

كان كما قال    قال األلوسي:  ف،فأمر متجاوز للوص  ، وأما شجاعته وجهاده
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ما    ،وأقواهم قلًبا   ،الحافظ سراج الدين أبو حفص يف مناقبه: هو من أشجع الناس 

يجاهد يف سبيل    ه، كانوال أعظم يف جهاد العدو من  ،رأيت أحًدا أثبت جأًشا منه

 وال يخاف يف اهلل لومة الئم.  ،اهلل بقلبه ولسانه ويده

جهاد   يف  المسلمين  عسكر  مع  حضر  إذا  كان  الشيخ  أن  واحد  غير  وأخرب 

بينهم  رأ  ،يكون  وثبته   ىإن  شجعه  جبنًا  أو  هلًعا  بعضهم  بالنصر   ،من  ووعده 

 . وبين له فضل الجهاد والمجاهدين ،والظفر والغنيمة 

ركوكان    الفرسانإذا  كأثبت  ويقوم  الشجعان،  كأعظم  يجول  الخيل    ، ب 

 . ويخوض هبم خوض رجل ال يخاف الموت ،وينكي العدو من كثرة الفتك هبم

يعجز الواصف عن    ،وحدثوا أهنم رأوا منه يف فتح عكا أموًرا من الشجاعة 

ومشورته  بفعله  إياها  المسلمين  تملك  يف  السبب  كان  ولقد  قالوا:  وصفها، 

 نظره.  وحسن

وقع    قال الشوكاين:بأشد المحن،    ، وقد امتحن الشيخ من أهل عصره كثيًرا

وجرت    ، من أهل عصره قالقل وزالزل، وامتحن مرة بعد أخرى يف حياته  خللشي 

المقدار    ة، عليه محن عديد به عن  والناس قسمان يف شأنه، فبعض منهم مقصر 

يستحقه  يف  ؛الذي  يبالغ  منهم  وبعض  بالعظائم،  يرميه  وصفهبل  به   ،   ويجاوز 

ويتعصب له كما يتعصب أهل القسم األول عليه، ولكن بعد موته عرف   ،الحد 

األلسن واتفقت  مقداره،  وطارت    الناس  به،  يعتد  ال  من  إال  عليه،  بالثناء 

 ه، واشتهرت مقاالته. مصنفاتُ 

عمرٍ  والجهاد  وبعد  والدعوة  العلم  يف  تيمية   تويف   ، شغله  يف    ابن 

 . ن عاًما؛ فرحمه اهلل رحمة واسعة وست واحد و هـ، وعمره 20/11/728
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ملخصه: ما  كثير  ابن  الحافظ  االثنين    قال  ليلة  سحر  يف  موته  اتفق  وقد 

القَ -المذكورة   ذي  من  العشرين  ليلة  سنة  أي  مؤذن   ،-هـ728عدة  ذلك  فذكر 

الناس إال   المنارة هبا، وتكلم به الحراس على األبرجة، فيما أصبح  القلعة على 

فبادر الناس على الفور إلى    ،لخطب العظيم، واألمر الجسيم هبذا اوقد تسامعوا  

ماذا   الدولة  منه، فحارت  المجيء  أمكنهم  من كل مكان  القلعة  االجتماع حول 

وجلس    نائب القلعة فعزاه فيه،  ،وجاء الصاحب شمس الدين غربيال  ،يصنعون

واألصحاب الخواص  من  يدخل  لمن  القلعة  باب  وفتح  واألحباب،    عنده، 

الشيخ يف قلعته خلق مجتمع عفا الدولة وغيرهم ند  من  ،  ن أخصاء أصحابه من 

فجلسوا عنده يبكون ويثنون، وكنت فيمن حضر هناك مع   ،أهل البلد والصالحية

المزي الحجاج  أبي  الحافظ  وجهه  ،شيخنا  عن  وقبلته،    ،وكشفت  إليه  ونظرت 

فارقناه،   مما  أكثر  الشيب  عاله  وقد  مغروزة،  عمامة  رأسه  وأخرب  وعلى 

أخو الرحمن  هالحاضرين  الدين عبد  القلعة    ، زين  منذ دخل  والشيخ  قرأ هو  أنه 

والثمانين الحادية  يف  وشرعا  ختمة  اقرتبت  ؛ ثمانين  آخر  إلى    الساعة:   فانتهينا 

 .[55 – 54]القمر: ژڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤژ

 خليفة وقميص مرقوع

 (:641فائدة )

مر ثوًبا  البًسا  يوم  ذات  المنصور  فقالت:    قوًعا،كان  جواريه،  إحدى  فرأته 

 ويحك! أما سمعت ما قال ابن هرمة:  فقال: خليفة وقميص مرقوع.

ه   اؤ  ِرد  ى و  ت      ف  ال ف  ر  ِرك  الش    ا د  د  ي       ق     
 

وع    ق       ر  ِه م 
ِميص     ِ ب  ق  ي       ج  ٌق و 

ل     ِ  خ 
 

 نعم، ولكن:  لت:اق

هِ  م   ِّ ت   ى د ون  ه  ل  ال ف  ل  ال ق     ق   ِ د  ي ع   وق    
 

َّل    و  د  ك   ان  ل     دِ  ال  وق     الاع  أن ج     ل  ط      ق    
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يريد مواصلة   فهو  المعالي،  تمنع صاحبها من طلب  القلة قد  أن  والمعنى: 

 .(1) عن تحقيق أماليه العالية ه األمور العظام، ولكن القلة تمنعه وتحبس

أن   فعليه  مال  ذا  اإلنسان  كان  فإذا  اهلل،  نعمة  إظهار  السنة  أن  المعلوم  ومن 

عليه  اهلل  نعمة  إس  ،ُيظهر  قال  دون  وتبذير،  »راف  أن  :  يحب  اَّلل  إن 

 .(2)« ير  آثار نعمته على عبدة

 بأي شيء أدركت ما أدركت؟

 (:642فائدة )

 بأي شيء أدركت ما أدركت؟  قيل ألبي مسلم الخرساين صاحب الدولة:

نقضت رأيي،  أائتزرت بالحزم، وارتديت بالكتمان، وحالفت الصرب، و  قال:

الحرم وأدبر  هواي،  وووألغيت  فأدركت ان،  القدر،  وساعدين  الخذالن،  لى 

 :(3) مرادي، وحزت ما يف نفسي، ثم أنشد قائاًل 

ت   ز  ج    ت م  ان م  ا ع 
ِم والكِ ز  ك ت  بالح  ر   أ د 

 
وا  د  ش     وان  إِذ  ح  ر  وك  بن   ي م     ل      عن   ه م 

 
م   ع ى عل    يهم  يف ِدي    اره  ت  أ س       ماِزل     

 
و  د  ق    د  ر  ام ق    م  يف الش  ا ه  ِ

ل كِ م  يف م  و   اوالق   
 

واحت    ا  ت ب ه  يِف ف    ان  م بالس    ا ب ت ه  ر   ى ض     
 

د    م  أ ح     ب ل ه  ه   ا ق     م  ي ن م  ة  ل     د  ق     ن ر 
 م   ِ
 

ةِ  ب ع  س      ِض م  ا يف أ ر  ن م    ً ى غ  ع      ن  ر   وم     
 

د    ي ه    ا األ س      ع  لاى ر  و  ن ه    ا ت       ون    ام  ع 
 

يف   وساعدهم  طوياًل،  العباسيين  خدم  الخراساين  مسلم  أبا  أن  ومعلوم 

 
والنهاية،    (1) البداية  )ينظر:  كثير  )10/133ابن  بغداد،  13/466(،  وتاريخ  البغدادي  لخطا(،  يب 

 (.32/338(، وتاريخ دمشق، ابن عساكر )7/86لذهبي )ا عالم النبالء، أ(، وسير 11/244)

(2)  ( مسنده  يف  أحمد  )19934أخرجه  الكربى  السنن  يف  والبيهقي  اإليمان 6093(،  شعب  ويف   ،)

األلب5789) وصححه  حصين.  بن  عمران  عن   ،)( الجامع  صحيح  يف  السلسلة  1712اين  ويف   ،)

 (. 1290)الصحيحة 

 (.1/108(، والحماسة البصرية )236ينظر: غرر الخصائص الواضحة )ص (3)
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األم على  و القضاء  منهويين  خافوا  األمر  لهم  استبد  أن  وبعد  الحكم،  لهم    ،هيأ 

 فأمنوه ثم قتلوه، ولذا قال الشاعر: 

نتن            ي ث            م ع            اقبتني  وأما
 

 !  فك        ان أم        ان  أب        ي مس        لم 
 

 قال:   ،ولما عزم على قتله

ة   ِزيم       ا ع  ن  ذ  أ ي  ف ك       ا ر  ت  ذ  ن       ا ك   إِذ 
 

ا  د  دا ر  ت        أ ِي أ ن  ت  اد  ال      را إِنا ف س         ف       

 

 

ة  َّل  ت  و   ر  د  ا بِق       م     ً اء  ي و  د  ِل األ  ع       ه     ِ  م 
 

ا  د  ا غ      وا ِمث ل ه      ِلك      ن  ي م 
م  أ  ه  اِدر  ب       و 

 

 

 وعندما ُقتل استشهد المنصور بالبيت التالي: 

 فألق   ت عص   اها واس   تقرا به   ا الن   و 
 

ا باإلي    اِب المس    افر    را عين    ً  كم    ا ق     
 

 :(1) ولما رآه طريًحا بين يديه قال

ت         ت ن ف  ِد اك  ٌث ك  خ        ق        ال  ٌت ث         الا
 

امِ   وم  ال ِحم       ت       ح  ك  م  ي       ل  ب ن  ع  ل        ج 
 

ي ن  ي ِمين     ِ
ك  م     ِ تِن اع       ام  ك  و  ف        ِخال 

 
امِ   اِهيرِ ال ِعظ          م          ل ج 

د ك  لِ و  ق           و 

 

 

 اإلمام أمحد وطلب العلم

 (:643فائدة )

 هل طلبته َّلل؟ :سئل اإلمام أحمد عن الحديث والعلم

ا هلل فعزيز، ولك فقال:   شيء  فجمعته  ببُح ن )أم 
 .(2) (إلي

 أو مدح نفسه.  ، الفرار من الرياء :وقصده 

 
(1)  ( كثير  ابن  والنهاية،  البداية  )10/133ينظر:  النبالء،  13/466(،  إعالم  وسير  )ا(،  (، 7/86لذهبي 

 (.32/338وتاريخ دمشق، ابن عساكر )

 (. 2/327جامع لعلوم اإلمام أحمد )ينظر: ال (2)
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 عندما توىل عمر بن عبد العزيز اخلالفة

 (:644فائدة )

لما ولي عمر بن عبد العزيز الخالفة كتب إلى الحسن البصري: إين قد    قيل:

 فانظر لي أعواًنا يعينونني عليه.  ،ابتليت هبذا األمر

الدنيا فال تريدهم، وأما أبناء اآلخرة فال يريدونك،  أبناء  أما    فأجابه الحسن:

 .(1) فاستعن باهلل

 نعم النصيحة.  قلت:

 حكم لعن يزيد بن معاوية

 (:645فائدة )

 هل يجوز لعن يزيد بن معاوية؟  الشافعي:سئل اإلمام 

فلماذا نكلف أنفسنا    ،إن اهلل حمانا فلم نشرتك بأبداننا يف تلك الفتنة)   فقال:

 .(ثم نكلف ألسنتنا  ،ا اهلل من االشرتاك فيه أعفان ءٍ يف شي

الشرعيةو اآلداب  مفلح يف  ابن  أبي طالب):  (2)قال  رواية  سألت    :وذكر يف 

ع حنبل  بن  ال  م  أحمد  فقال:  معاوية؟  بن  يزيد  اهلل  لعن  قال:  هذا،  أن  يف  تكلم 

إلي.  أحب  اإلنسان    اإلمساك  اشتغال  على  تدل  الرواية  هذه  الجوزي:  ابن  قال 

 (. لعن غيره فسه عنبن

 الشيخ حممد السبيل

 (:646فائدة )

الشعر،   يقول  وهو  واسعة،  أدبية  ثقافة  لديه  سبيل  بن  محمد  الشيخ  فضيلة 

 
 (.2/226لزركلي )ام، ينظر: األعال (1)

 (.1/270ينظر: اآلداب الشرعية ) (2)
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وله قصائد ممتازة، هذا مع أنه ضليع يف الفقه والقواعد والتفسير وجميع العلوم 

بأبيات يستشهد  دروسه  من  درس  كل  يف  ودائًما  األئمة    ، الشرعية،  وبأقوال 

 ، والمفسرين، ومن ذلك استشهاده هبذا البيت:ألدباءوا

 م        ن ع        رف اَّلل أزال التهم        ة
 

ه للحكم       ة  ل       ِ ع 
 وق       ال ك       ل  فِ

 
ره اهلل ويعمله لحكمةيعني:    . أن كل ما يقدِّ

 أويس القرني

 (:647فائدة )

من   َقْرن،  من  ثم  مراد،  من  وهو  القرين،  عامر  بن  أويس  هو:  القرين  أويس 

 . ألبرهاهلل   أنه لو أقسم على : صفاته

أنه قال ألصحابه:    ،عن النبي    ،روى عمر بن الخطاب  

مع أمداد أهل اليمن، من مراد، ثم من قرن، كان به   ،»يأتي عليكم أويس بن عامر

إَّل موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على اَّلل ألبره، فإن   ،برِّ فبرأ منه

 .(1) استطعت أن يستغفر لك فافعل«

؛ حيث أن أويًسا قد حضر مع  ات الرسول ن معجزوهذا يعترب م

الخطاب   بن  عمر  خالفة  يف  عمر   وفد  علم  الوفد  وصل  ولما  المدينة، 

    ،رواحلهم عند  إنه  القوم:  قال  عنه  سأل  فلما  الوفد،  هذا  مع  أويًسا  أن 

 اهلل له.  يستغفرأن  ثم طلب منه عمر   ،فذهب إليه وتركهم

 

 
 (. 2542أخرجه مسلم ) (1)
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 اإلمام أمحد تزوج وعمره أربعون

 (:648)فائدة 

إن اإلمام أحمد لم يتزوج إال بعد أن أتم أربعين سنة  ) :  (1) قال ابن الجوزي

 . (من عمره؛ لكي يحفظ أكثر ما يمكن حفظه من القرآن والحديث

الشباب    :وقصده حجج  هي  فما  لسبب،  الزواج  ترك  أحمد  اإلمام  أن 

 الموسرين والقادرين اليوم على االمتناع؟ 

وهي أسباب    ، وغيرها من األسباب  ،دراسة حجة النراهم يؤخرون الزواج ب

المصطفى   يقول  الشباب  يا: »واهية،  استطاع من منكم    !معشر  من 

 .(2)«فليتزوج ؛الباءة

 لقاء اإلمامني

 واإلمام حممد بن سعود ،اإلمام حممد بن عبد الوهاب

 (:649فائدة )

الوهاب التقاء  تم   عبد  بن  محمد  سعود    ،اإلمامين  بن  محمد  يف  واإلمام 

 هـ. 1198يخ تار

 ابن سينا

 (: 650فائدة )

الفالسفة من  سيناء  األئمة  ،ابن  من  كثير  العالم   ؛كفره  بقدم  ونفيه    ،لقوله 

 .  (3)لصفات اهلل 

 
 (. 193ينظر: صيد الخاطر )ص (1)

 (. 1400(، ومسلم )5065أخرجه البخاري )( 2)

 (.8/241ينظر: درء تعارض العقل والنقل ) (3)
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 أنا أعلى منك همة

 بني أبو الوليد الباجي، وابن حزم الظاهري

 (: 651فائدة )

  كل  ؛ريوابن حزم الظاه  ،ي جأبو الوليد البا )  قال صالح بن حميد يف درسه:

أعلى منك همة.  أنا  قال لآلخر:  منهما  الباجي قال    واحد  الوليد  أنا طلبت أبو   :

  . والرياسة  من الغنى  :يعني   ،لك كل شيء مهيأ    كانالعلم وأنا فقير، وأنت طلبته و

رجاء أن تصل إلى مثل حالي، وأنا    ،قال ابن حزم: أنت طلبت العلم وأنت فقير

 . (طلبته ألكون مثل األئمة

 ريون زعيم اليهودبن غو من أقوال

 (: 652فائدة )

 لما سئل بن غوريون زعيم اليهود عن احتالله لفلسطين هل يدوم؟

 . ( والصغار ينسون ، الكبار يموتون) فقال:

 فينيقيا وآشور

 (: 653فائدة )

 . حضارة قديمة، قامت على سواحل بالد الشام هي فينيقيا:

 العراق.   حضارة قامت على أرض هي وآشور:

 منبالد الي

 (:654دة )فائ

الكبيسي:  أحمد  الدكتور  الشيخ  عبد)  قال  بن  هشام  لشخص:   قال    الملك 

 . صف لنا اليمن؟ 
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 . (ما أقول عن قوم دل عليهم هدهد، وحكمتهم امرأة، وأغرقهم فأر فقال:

الصحيحين،    قلت: يف  جاء  ما  فخًرا  هريرة  يكفيهم  أبي  عن  عن   ،

»النبي   أفئدة:  أرق  هم  اليمن،  أهل  قو  ،أتاكم  اإليمان لوبً ألين  ا، 

 «.(1) والحكمة يمانية ،يمان

 طرق يف جبال مكة

 (: 655فائدة )

 َكَداء الحجون، وُكَدْى ريع الرسام، وُكَدْى ريع بخش.

 . (2) هذه أسماء طرق تقع يف جبال مكة

 قال حسان يف فتح مكة: 

ا ه         و  ن       ا إن  ل       م ت ر  ي ل  ن ا خ  ِدم   ع        
 

د    ها ك         د  ع       ِ و  ع  م  ثِي       ر  الناق          اء  ت 
 

 غور فسلطني

 (: 656فائدة )

 غور فلسطين أعمق نقطة على سطح األرض. 

 ***** 

 

 
 (. 52(، ومسلم )4388أخرجه البخاري ) (1)

 (.4/1117ينظر: معجم ما استعجم ) (2)
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 رابًعا: قبسات من:

 تتعلق باإلدارة والتربية  مسائل

 السعادة

 (: 657فائدة )

ذاتك مع  التواصل  بحسن  فعليك  السعادة  أردت  ثإذا  عليك  ،  بحسن  م 

 . التواصل مع اآلخرين 

 حياتنا

 (: 658فائدة )

 رنا. ع أفكا حياتنا هي من صن

 الشجاعة

 (: 659فائدة )

 ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة. 

 يريد التأين وعدم التهور، وليس الجبن المذموم. قلت:

 اإلنسان العظيم

 (: 660فائدة )

العظيم  داخله   :اإلنسان  من  العظمة  من    ، يستجلب  يجلبه  والضعيف 

 اآلخرين. 

 من كان ذا فكرة

 (: 661فائدة )

 يف كل شيء عربة. ان له ك  ،من كان ذا فكرةٍ 
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 من أقوال حممد بن علي الرتمذي

 (: 662فائدة )

الترمذي علي  بن  محمد  إنما  ):  (1)قال  األعمال،  بكثرة  هناك  الفوز  ليس 

 . الفوز هناك بإخالص األعمال وتحسينها

 . ا أن يسره ما يضرهكفى بالمرء عيبً  وقال:

 . التواضع واالستسالم  :من شرائط الخدام وقال:

من برك؛ فقد أوثقك، ومن جفاك؛    ؛دنيا حمل أثقل من الرب يف ال  ليس  وقال:

 (.  فقد أطلقك

 أين همتك؟!

 (: 663فائدة )

كانت قيمته ما يخرج    ،من كانت همته ما يدخل يف بطنه )   قال أحد العلماء:

 .(2) (من بطنه

 الرتدد

 (:664فائدة )

 . (الرتدد هو أكرب عقبة يف طريق النجاح) قال عمر المختار:

 ختيارحسن اال

 (: 665فائدة )

 من ال يحسن االختيار لنفسه.   ،ال يحسن االختيار لغيره

 
 (.378ينظر: مشيخة ابن جماعة )ص (1)

 (.18/517ذكره الرازي يف تفسيره )( 2)
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 املشاكل املزمنة

 (: 666فائدة )

 ها. تْ قانون: لن تستطيع أن تواجه المشاكل المزمنة بنفس العقلية التي أوجدَ 

 أصدقائي وأعدائي

 (: 667فائدة )

يقول: الفرنسي  أصدقائي)  فولتير  من  احمني  أعدائي  ،اللهم  فسوف    أما 

 . (أحمي نفسي منهم 

والصواب الدعاء،  يف  اعتداء  الحفظ    :وهذا  ربه  من  اإلنسان  يطلب  أن 

 والكفاية من شر كل ذي شر.

 التواضع

 (: 668فائدة )

أبو   األندلسيقال  اإلبياين  )(1) العباس  تبتدع،    (2) تضعْ ا:  ال  اتبع  ترتفع،  ال 

 . (ال يتسع  عُ الور  

 طريق السالمة

 (: 669فائدة )

 ر مهما طال. مة قصيطريق السال

 غري تفكريك

 (: 670فائدة )

 غير تفكيرك تتغير حالك. 

 
 (.13/235لقرايف )، اينظر: الذخيرة (1)

 اتضع: تواضع.  (2)
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 حب اإلنسان لنفسه

 (: 671فائدة )

 حب اإلنسان لنفسه طبًعا، وحب اإلنسان لغيره ألسباب. 

 املعرفة

 (: 672فائدة )

 المعرفة هي المصدر الوحيد للقوة. 

 قل لي مصاحل الرجل

 (: 673فائدة )

 .( ل لك أفكارهرجل أققل لي مصالح ال) لينين يقول:

 هذا ينطبق على أمثاله من أهل الدنيا.  قلت:

 القرارات

 (:674فائدة )

 وليست أمور الحياة األخرى.  ،القرارات هي التي تحدد النجاح

 .بعد توفيق اهلل  قلت:

 ما هو هدفك

 (: 675فائدة )

 ما هو هدفك: النية هي التي تحول العادات إلى عبادات. 

 املشكالت

 (: 676فائدة )

 شكالت ال تنتهي بالتقادم.الم
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 غري يف زاوية رؤيتك

 (: 677فائدة )

 غير يف زاوية رؤيتك للمشكلة. 

 الكلمات السالبة

 (: 678فائدة )

السالبة  الكلمات  يتقبلها عقلك   ،احذر  وتكون    ،فبعد فرتة طويلة أو قصيرة 

 عقيدة ويصدقها. 

 ال ترى ما تبصره

 (: 679فائدة )

 ما تعتقد. ك ترى ولكن ،أنت ال ترى ما تبصره

 التغيري من الذات

 (: 680فائدة )

 حدد وجهتك واستخدم اإلطار اإليجابي. 

 التغيير من الذات وفوًرا. 

 حتكم يف انفعاالتك

 (: 681فائدة )

  ال يملك الشخص أن يمنع األحداث  ه :1418أحسن حكمة سمعتها هذا العام  

 . نحوهاه ت، ولكنه يستطيع أن يتحكم يف انفعاالالمؤلمة

 اخليارات تانعدم إذا

 (: 682فائدة )

 . ( أصبحت الحياة مملة محزنة  ،إذا انعدمت الخيارات) قال نكسون:
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 من اتسع أفقه

 (: 683فائدة )

 قل إنكاره.  ؛من اتسع أفقه 

 بقدر ما تعتين

 (:684فائدة )

 .(1) تنال ما تتمنى ،ي عن تبقدر ما ت 

 حضور القلب

 (: 685فائدة )

يبدو له من اسرتحام الباكي    ال  أ ينبغي للعاقل  ):  (2) بن حزماقال   يحكم بما 

وتشكيه تلوِّ   ،المتظلم  وبكائه   ،يهوشدة  يفعل   ،وتقلبه  من  بعض  من  وقفت  فقد 

 . هذا على يقين أنه الظالم المعتدي المفرط الظلم

المظلومين  بعض  الكالم  ، ورأيت  التشكي   ، ساكن  لقلة  مظهرً   ،معدوم  ا 

وهذا مكان ينبغي التثبت   ،ظالمر أنه  فيسبق إلى نفس من ال يحقق النظ  ، المباالة

 ومغالبة ميل النفس جملة. ،فيه

 الزمان واملكان

 (: 686فائدة )

 وال وجود بغير مكان.  ،ال زمان بغير حركة

 اهلل تعالى هو خالق الزمان والمكان والحركة.  قلت:

 
 (. 22إلمام برهان اإلسالم الزرنوجي )ص، اينظر: تعليم المتعلم( 1)

 (.86والسير )ص ينظر: األخالق( 2)
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 كدر اجلماعة

 (: 687فائدة )

 . (1) ( وال صفاء الوحدة ،كدر الجماعة)  قال علي بن أبي طالب:

 لقوة يف ثالثا

 (: 688فائدة )

النابلسي: راتب  محمد  الدكتور  والعلم،    ةالقو)  يقول  المال،  ثالث:  يف 

 . (والمنصب

تعالى:    قلت: قال   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئژوأين االستغفار؟ 

 ژحئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ
 [. 52هود:]

 حينما يتفجر العقل

 (: 689فائدة )

 يتحدث الجسم.   ،حينما يتفجر العقل

 الذكاء

 (: 690ئدة )فا

  التكيف   القدرة على  :هو  الذكاء)  قال عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكنج:

 . مع التغيير( 

 تكوين الشخصية

 (: 691فائدة )

 خمس عناصر شكلت شخصياتنا: 

 
 (. 262حكم )صذكره الماوردي يف األمثال وال (1)
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 ن. االوالد  -2، 1

 المدرسة.  -3

 األصحاب.  -1

 اإلعالم.  -2

 . (أنورت هنايته  ،من أشرقت بدايته) وقد قيل:

بالت  :يعني حياته  بدأت  وامن  اهللقوى  من  والخوف  هنايت  ،لصالح    ه كانت 

  ،سبعة يظلهم اَّلل يف ظله: »للجميع، ويف هذا يقول    اونفعً   اوفوزً   انورً 

 .(1) «اَّلل عبادةوذكر منهم: وشاب نشأ يف ، يوم َّل ظل إَّل ظله...

فالنشأة والبداية لها أهميتها يف تكوين الشخصية، ولذلك كانت هذه األمور  

 األصل واألساس يف تكوين شخصية اإلنسان. ها هي الخمسة التي ذكرنا

وثانًيا: الوالد  فأوًَّل،  أن  شك  وال  يف  ي الوالدان،  الكربى  األهمية  لهما  ن 

شخص  المصطفى  يتكوين  يقول  الطفل،  »ة  على  :  يولد  مولود  كل 

 . (2) «أو يمجسانه ،أو ينصرانه ،يهودانه :الفطرة، فأبواه

م، ولكن قد يكون األبوان  اإلسالوهي    ، يعني: كل مولود يولد على الفطرة

وربما يصل به األمر أن يختار دينًا غير دين    ،وبعده عن دينه   ،هما سبب انحرافه 

أو سبب ضعف   والذنوب،  المعاصي  يف  وقوعه  يف  سبًبا  يكونان  وقد  اإلسالم، 

 ونحو ذلك.  ،شخصيته 

 
 (، عن أبي هريرة.1031(، ومسلم )660أخرجه البخاري )( 1)

 (، عن أبي هريرة. 2658(، ومسلم )1359أخرجه البخاري ) (2)
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القيم ابن  يقول  )(1) ويف ذلك  الد  ةَ ذَ لَ وف    ، وكم ممن أشقى ولده:  نيا  كبده يف 

أنه يكرمه   ، وإعانته له على شهواته  ، بإهماله وترك تأديبه  ؛ آلخرةوا وقد    ،ويزعم 

وفوت عليه حظه يف   ، ففاته انتفاعه بولده  ، وقد ظلمه وحرمه  ،وأنه يرحمه   ، أهانه

 (. رأيت عامته من قبل اآلباء  ،وإذا اعتربت الفساد يف األوالد ،الدنيا واآلخرة

، الذي ينتقل إليه ليتعلم فيه العلوم  الثاين  وهي بيت الطفل  ،المدرسة وثالًثا:  

أن    ،ا على كل من يعنى بأمر التعليمواألخالق الكريمة، ولذلك كان لزامً   ،النافعة 

الطيبة النماذج  المهمة  لهذه  هذه    ، يختار  بتأدية  ليقوموا  المؤهلة؛  والعناصر 

الرسالة   ؛ الوظيفة الطفل  ؛بل  لدى  القدوة  هو  و   ، على خير وجه، ألن هؤالء هم 

 ا. ا أو لئامً سواء كانوا كرامً  ؛يقلدهم يف جميع األحوال  سوف

وأمه،    ورابًعا: بأبيه  تأثره  من  أكثر  بصاحبه  الولد  يتأثر  وقد  األصحاب، 

أي ساحب،  الصاحب  قالوا:  وعلى    :ولذلك  يريد،  حيث  إلى  صاحبه  يسحب 

الطيبة الصحبة  ثمار  ألبنائهم  يبينا  أن  الخبيثة،   ، الوالدين  الصحبة  وأن    وعواقب 

جتهدا يف تقريب النماذج الطيبة من أبنائهم، وإبعاد النماذج األخرى عنهم، وأن  ي

بدا األبناء  يصر  ال  حتى  التصرف،  وحسن  الحكمة،  ذلك  يف  العناد يستعمال  فع 

يرضون،   اهلل  على صحبة من ال  قال رسول  »وقد  إَّل  :  تصاحب  َّل 

 .(2) «ا، وَّل يأكل طعامك إَّل تقيمؤمنً 

دورً   فإن   ، ماإلعال  وخامًسا: كبيرً له  وتشكيل شخصية  ا  والتأثير،  الرتبية  ا يف 

وهو ما يسمى    ، وميوله واتجاهاته، وقد ظهر اآلن ما هو أخطر من اإلعالم  ،الفرد

الوسائل  فإن هذه  التواصل االجتماعي، ولألسف  أو وسائل  ميديا،  بالسوشيال 

 
 (. 242ينظر: تحفة المودود بأحكام المولود )ص (1)

 (، عن أبي سعيد الخدري. 2395( والرتمذي وحسنه )4832أخرجه أبو داود ) (2)
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اإللحاد خاللها  من  انتشر  فقد  ولذلك  عليها،  رقابة  ثوالتشكي  ،ال  يف  وابت ك 

اإلسالم نشر  يف  الخير  أهل  استخدمها  وكذلك  عنه  ،الدين،  وبيان    ،والدفاع 

النبي    ،محاسنه عن  أن    ،والذب  اهلل  فنسأل  فتشكر،  تذكر  يف جهود 

 من شر كل ذي شر، وأن يوفقهم، لكل خير.  ، يحفظ أبناءنا

 التسوية بني األوالد

 (: 692فائدة )

باز: يلزمه المساواة بين األوالد يف  لوالد  إن ا)  قال الشيخ عبد العزيز بن  ال 

على   ينفق  أن  والدهما  على  فإن  فقيًرا؛  وأخوه  غنيًّا  الولد  كان  فإذا  شيء،  كل 

 . (الفقير، وال ينفق على أخيه الغني 

البسام:و اَّلل  عبد  الشيخ  المعوقين)  قال  األوالد  يعطي  أن  لألب  أو    ،إن 

 غير ما يعطي اآلخرين.  ،أصحاب الظروف الصعبة 

فإن األوالد ال ُيساَوْون هبن، وكذلك إذا    ،البنات لو أعطاهن ُحليٍّاإن    ل:وقا

 . ( أو ما يعادلها ، ال يعطيهن مثلها  ،أعطى االبن سيارة

 التفرغ للمهم

 (: 693فائدة )

كلها لألمور  يتسع  ال  وقته  أن  يدرك  أن  المرء  على  للمهم    ، يجب  فليتفرغ 

 نشغل بغيره فاته. اوليعلم أنه متى  ،منها

 أن تسعدأردت  إذا

 (:694فائدة )

 سعد اآلخرين. أف  ،ت أن تسعد دإذا أر
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 تربير الفشل

 (: 695فائدة )

 من يربر الفشل، يريد أن يستمر يف الفشل. 

 القرعة

 (: 696فائدة )

بتاريخ:  المغرب  بعد  المكي  الحرم  يف  درسه  يف  البسام  اَّلل  عبد  الشيخ  قال 

هبا  )  ه :21/7/1417 ُيعمل  شرعية،  طريقة  الْ القرعة  األمور،  إذا  َتَبَست  

 وتساوت الحقوق، وتشاح  أصحاهبا؛ بأن قال كل واحد: ال أتنازل عن حقي. 

 وقد استعمل القرعة ثالثة أنبياء: 

 . واْلتقمه الحوت ، حين ُأقرع يف المركب فنزل بالقرعة  ؛يونس 

ه يف كفالة مريم ؛وزكريا   . حين ُأقرع مع من شاح 

ميًعا، فكان إذا أراد سفًرا أقرع بين  ليهم جعليه وعوسلم  ومحمد صلى اهلل  

 .((1) فيسافر بالتي تخرج القرعة لصالحها ،نسائه 

 حمبة اآلباء لألبناء

 (: 697فائدة )

وصى اهلل األبناء باآلباء يف القرآن قريًبا من عشر  )  قال أبو إسحاق الحويني:

فقط الميراث  يف  إال  باألبناء  اآلباء  اهلل  يوصِّ  ولم  قول  ،مرات،  تعال يف  ى:  ه 

ألن  [11]النساء:  ژڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گژ قال:   ،

، ومحبة األبناء آلبائهم تكلف  . (محبة اآلباء لألبناء طبع 

 
 (، عن عائشة.2770(، ومسلم )2593أخرجه البخاري ) (1)
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 من شابه أحًدا

 (: 698فائدة )

 ومن أحبه وااله.  ، إن من شابه أحًدا أحبه

 الحب يف اهلل، والبغض يف اهلل، وكذلك المواالة والمعاداة، وليس للشبه.   قلت: 

 والكسلإياك والضجر 

 (: 699فائدة )

فهما    ، إياك والضجر والكسل  : يا بني )  : ( 1) قال محمد بن علي بن الحسين َّلبنه 

 . ( ا ن كسلت لم تؤد حقًّ إ و   ، فإنك إن ضجرت لم تصرب على حق   ، مفتاح كل شر 

 اجلزع عند املصائب

 (: 700فائدة )

  قد قارب الثمانين، وهو من   ، ا أعرفهرأيت رجاًل كبيرً ):  (2) قال ابن الجوزي

لدين المحافظين على الجماعة، فمات ولد البنته، فقال: ما ينبغي ألحد أن  أهل ا

 . فإنه ما يستجيب ،يدعو

  عادة،   فما يرتك لنا ولًدا، فعلمت أن صالته وفعله للخير  ،عاندنا   هثم قال: إن

 . (حرف  ال أنه ينشأ عن معرفة إيمان، وهؤالء الذين يعبدون اهلل على

 العزم

 (: 701فائدة )

 وضح السبيل.  ،زمدق العإذا ص

 
 (.49والمجتنى، ابن دريد )ص ،(1/12ينظر: لباب اآلداب، أسامة بن منقذ ) (1)

 (.26ينظر: تسلية أهل المصائب )ص  (2)
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مع   ، يف جميع أموره ،ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه : )(1) قال ابن القيم

فعله  ،العزيمة  صدق ويف  عزمه  يف  تعالى  ،فيصدقه   ڃ ڃ ڄ ڄژ:  قال 

وصدق  ،  [21محمد:]  ژچ چ چ ڃ ڃ العزيمة  صدق  يف  فسعادته 

يمة ال  كون عزبل ت  ،وعدم الرتدد فيها   ، جمعها وجزمها  : فصدق العزيمة  ،الفعل 

وهو استفراغ   : فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل  ،يشوهبا تردد وال تلوم

 .  يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنهوأال    ،وبذل الجهد فيه ،الوسع

والهمة اإلرادة  من ضعف  تمنعه  القصد  من    ، فعزيمة  يمنعه  الفعل  وصدق 

 . الكسل والفتور

أموره جميع  يف  اهلل  صدق  ا  ،ومن  لهصنع  لغيره  هلل  يصنع  ما  وهذا  ،  فوق 

التوكل وصدق  اإلخالص  صحة  من  يلتئم  معنى  من    ، الصدق  الناس  فأصدق 

 (. صح إخالصه وتوكله

 العاقل

 (: 702فائدة )

ين) :قال عمر بن الخطاب    .(2) (العاقل من عرف خير الشر 

 االشتغال بغري مقصود

 (: 703فائدة )

 صود. عراض عن المقإ هو   ،االشتغال بغير المقصود 

* **** 

 

 
 (. 187ينظر: الفوائد )ص (1)

 (.11ذكره ابن القيم يف روضة المحبين )ص (2)
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 خامًسا: قبسات من:

 اللغة العربية وما يتعلق بها 

 أصل العدد )واحد(

 (:704فائدة )

 أصل العدد )واحد(: أحد. 

الواحد، وهو أول العدد،    :)أ ح د(: األََحُد بمعنى )   قال يف مختار الصحاح:

 الذي ال مثيل له. ، وهو الوتر (1)وإحدى عشرة ، وأحد عشر ،واثنان، تقول: أحد

 . وهو الذي ال ينقسم زلة:المعت قال 

عن    شيء: ال ينقسم، أي: ال يتميز منه  ممعنى قولهألن    وقولهم هذا خطأ؛

 .) (2)، فأنكروا بذلك صفات اهلل : ال تقوم به صفةيقولون، وشيء

 املستثنى املنقطع

 (: 705فائدة )

 . المستثنى المنقطع: ما كان من غير جنس المستثنى منه

و :  بمعنى  المستثنى  ذكر  المستث أن  إذا  بحيث  واحد،  صنف  من  ليسا  منه  نى 

ُل  المستثنى منه، ثم ذكر المستثنى بعده، كان وروده على الذهن غريبً  ا، كقولنا: يتحم 

ُل النساُء تربيَة األطفال    ، إال المرأة   ، الرجاُل َمَشاق  الحياة    . ( 3) إال الرجل   ، وتتحم 

 
 (.1/7لرازي، باب األلف )ار: مختار الصحاح، ينظ (1)

 (.6/112نظر: مجموع الفتاوى )ي (2)

 (.484ينظر: النحو المصفى )ص (3)
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 الم التعريف

 (: 706فائدة )

  وصل   هبمز  المسبوقة  الساكنة   الالم  يه ،  (ل)ا  مالي:  أ،  التعريف   الم

 . األسماء  من  اسم   وبعدها مفتوح،

 : حالتان  والعشرين الثمانيةالهجائية  الحروف قبل  ولها

 . قمرية :وتسمى  ، مظهرة  :إحداهما

 . شمسية  :وتسمى  ،مدغمة والثانية: 

  ابغ   قوله: )يف  المجموعة  يوه  ا،حرفً   عشر  بأربعة  فتختص  القمرية  الالم  أما

 : قال يف تحفة األطفال   (.هعقيمَ   خفو كج  ح

ل   ب      ع   ق  ب      ع   ار  ة   م      ر  ش      ذ   ع  ه   خ       ِعل م     

 

نِ   غِ  م     ِ ك   اب       ج     ا ف   ح  خ       ه   و  ِقيم        ع 

  وجب  ( ال)  الم   :ي أ  ،التعريف   الم  بعد  الحروف  هذه  من  حرف  وقع   فإذا 

 . قمرية  االمً  وسميت ا،قمريًّ   اإظهارً  إظهارها

  إليها   المرموز   ، وهي الباقية   احرفً   شر ع  ربعة باأل  فتختص  الشمسية  الالم  وأما 

 : كما يف تحفة األطفال ، اآليت  البيت كلم  بأوائل

ا  ِصل    ث ما   طِب   م  ً ح  ز    ر  ف    ت ف    ا  ض  ِ م    ذ   نِع   

 

ع    وء   د  ني  س       ر   ظ       رِيًفا ز  م   ش       ر   لِل ك      

  وجب   ، (ال)  الم  :أي  التعريف،   الم  بعد  الحروف  هذه  من   حرف   وقع  فإذا 

 . (1) شمسية ا المً   وسميت ا، شمسيًّ   اغامً إد  فيه إدغامها

 ورأيت الرجل.   ،رأيت رجاًل فمثاًل:   تفيد الكمالومن فوائد )ال( أهنا 

 
 (.1/515(، والشمعة المضية بنشر قراءات السبعة المرضية )5ينظر: متن تحفة األطفال )ص (1)
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 الفرق بن الويح والويل

 (: 707فائدة )

 قال الشاعر:  الويل: العذاب.و  الويح: اإلشفاق.

 وَّل أق      ول إذا م      ا خل      ة ص      رمت

 

(1)ي  ا وي  ح نفس  ي م  ن ش  وق وإش  فاق 
 

 ربند العالساكن واملتحرك ع 

 (: 708فائدة )

السمرائي صالح  فاضل  الدكتور  بساكن)  :قال  تبدأ  ال  تقف    ، العرب  وال 

 . ( على متحرك

 معنى: )ال جرم( و )ال بد(

 (: 709فائدة )

 تحمل معنى القسم. : وال بد  ا.حقًّ : أي: ال جرم

 الرهط

 (: 710فائدة )

إلى عشرة،  الرهط:  إلى عشرة، ويقال: من سبعة  وما    عدد يجمع من ثالثة 

 .(2)ون السبعة إلى الثالثة: نفرد

 األصل حفظ املراتب

 (: 711فائدة )

محمد يف الدار: فإذا قدم الخرب صار للحصر، مثل:  ،  األصل حفظ المراتب

 يف الدار محمد. 

 
 (.25/509ينظر: تاج العروس ) (1)

 (. 4/19ينظر: العين للخليل ) (2)
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 معنى دسر 

 (: 712فائدة )

فينة  ليفمن  حبل  هو  و  ،مسمار  :دسر الس  ألواُح  به  تعالى:  ُتْرَبُط  قال   ،

 . (1)([13ر:القم] ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌژ

 الشعث

 (: 713فائدة )

 .(2)والتفرق هو التشتت  الشعث:

 متييز العدد

 (:714فائدة )

 .(3) مفرد منصوب :تمييزها 99من أحد عشر إلى 

 ال

 (: 715فائدة )

تعالى: قوله  توجيه  يف  النحاة  بعض   ژپ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ  قال 

 هاهنا زائدة.  (ال، ) [12األعراف:]

 شاعر: قول الوقال بعضهم: زيدت لتأكيد الجحد، ك

 بمثل        ه وَّل س        معت   م       ا إن رأي        ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على    ( إنْ )فأدخل   للنفي،  وكذلك    ( ما) وهي  قالوا:  النفي،  لتأكيد  النافية؛ 

 
 (.1/744ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )( 1)

 (.5/279وتاج العروس ) ،(3/131ينظر: غريب الحديث للخطابي ) (2)

 (.3/117ينظر: جامع الدروس العربية )( 3)
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قوله:،  ژٻ ٻ ٻ ٻژ  هاهنا: تقدم   ژەئ ائ ائ ىژ  مع 

 . [11األعراف:]

ورد  ح جرير  ابن  أن  كاهما  واختار  فعلٍ   «منعك»هما،  معنى    ،آخر   تضمن 

اضطرك أال تسجد إذ أمرتك، ونحو ذلك. وهذا  لزمك وتقديره: ما أحوجك وأ 

 . (1)القول قوي حسن، واهلل أعلم

 صيغ اجلمع

 (: 716فائدة )

 :تأيت لمعنيين  صيغة الجمع 

األول:  التعظيمرإ  المعنى  التعدد  ، ادة  منها  يقصد  ال  تعالى:  وهذه  كقوله   ،

 [.9الحجر:] ژڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ

 الجمع العادي. الثاين:المعنى 

 جملازياملؤنث ا

 (: 717فائدة )

المجازي: مختومً   المؤنث  لفظه  أكان  سواء  يتناسل؛  وال  يلد  ال  الذي  ا  هو 

 بعالمة تأنيث ظاهرة؛ كورقة، وسفينة...، أم مقدرة؛ مثل: دار، وشمس. 

المجازي  المؤنث  لمعرفة  سبيل  عن    ،وال  الوارد  السماع  طريق  من  إال 

مؤنثة كلمة  الحكم على  يمكن  ت   ، العرب، وال  إال    ،ا التأنيث مجازً   دل علىبأهنا 

 الذي يوضح أمر ذلك السماع ويبينه.  ،من طريق اللغوي 

وهذا النوع المجازي يخضع يف استعماله لكثير من أحكام المؤنث الحقيقي؛ 

 
 (.3/392ينظر: تفسير ابن كثير )( 1)
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 ،ا يف أخرى؛ كوجوب تأنيث الضمير العائد عليها يف مواضع، وجائزً ا واجبً خضوعً 

 .( 1)، أو اتسع الدار الدار  تيف مثل: الدار اتسعت. وجوازه يف مثل اتسع 

 (بل) كلمة

 (: 718فائدة )

أحياًنا:    لإلضراب، وتأيت  : تأيت( بل)كلمة  )   قال الشيخ محمد خير حجازي:

 .((2) ، وتأيت أحياًنا: لالنتقالستدراك واإلبطاللال

 (مالي يا) النداء معنى

 (: 719فائدة )

الحرم يف  درسه  التالي يف  بالبيت  بن حميد  الشيخ صالح  ،  المكي   استشهد 

 ولم ينسبه: 

ل ني ذ  ت  ي خ       ي       اد  اِء إذا ن  د   ك     ل  الن     ِّ

 

 

الِي  ا م        ت  ي        ي        اد  ي  إذ ن 
ائِ د   إَّلا ن      ِ

 

 

ثم قال معلًقا عليه: وعندي أن ذلك ضالل واعتقاد باطل، ولو قال: يا إلهي  

 لكان مصيًبا. 

بن    قلت: ألَحْيَحة  الفريد،  العقد  كتاب  يف  البيت  هذا  وجدت  وقد 

 .(3) الُجالَح

 لعل: كلمة نىمع

 (: 720فائدة )

إلى    إذا نسبها    «َلَعل  »كلمه:  )  قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

 
 (. 4/587ينظر: النحو الوايف )( 1)

 (. 3/247لك يف: جامع الدروس العربية )ولكل استعمال من هذه االستعماالت شروط، ينظر ذ (2)

 (.2/396والفرج بعد الشدة للتنوخي )  ،(2/346لعقد الفريد )ينظر: ا (3)
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اللغة،   للخلق فهي حسب  بالنسبة  أما هي  للتعليل،  أي:  تعليلية،  نفسه فمعناها: 

 . ( فهي للرتجي

 ما معنى كلمة: )لعل(؟  وسئل الشيخ عبد اَّلل البسام:

 . ((1)، ويف كالم اهلل للتعليلللرتجيهي يف كالم البشر ) فقال:

 الكلمة تأثري

 (: 721فائدة )

شيبة بن  شبيب  يكرُهَها )  :(2)قال  الكلمة  سمع  سكت  ،من  انقطع    ،ثم 

 . (ضررها عنه

 األسري

 (: 722فائدة )

د   الق  ير، وهو  الس  البعير رطًبا، ومنه  ْلد 
،  األسير: مأخوذ من األسر، وهو: ج 

 والجمع: أسرى وأسارى. 

اب  السسِّ قال  يتن  ه  )  :(3) كِّ َشد  أي:  فأسره،  دِّ  بالق  ُرب ط  أنه  األسير  أصل 

 . (فاستعمل حتى صار األخيذ األسير

 الفضيلة

 (: 723فائدة )

 ذ ْكُر الفضيلة ال يستلزم األفضلية. 

 
 (. 2/7ينظر: استعماالت لعل يف شرح التسهيل، ابن مالك ) (1)

 (. 2/303ينظر: العقد الفريد ) (2)

 (. 10/50(، وتاج العروس )4/19ينظر: لسان العرب )( 3)
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 (أْم: )معنى

 (:724فائدة )

وهو   ،: تأيت منقطعة، وحينئذ تكون بمعنى: )بل(، وأحياًنا تكون متصلة)َأْم( 

 . (1) فهاماالست

 مواضع كلمة )نعم( و)بلى(

 (: 725فائدة )

المكان   العكس،  وكذلك  بلى،  فيه  تصلح  ال  نعم  فيه  تصلح  الذي  المكان 

 (. 2) وما يأيت خالف ذلك فهو شاذ ، الذي تصلح فيه بلى ال تصلح فيه نعم

 والعام الفرق بني السََّنِة

 (: 726فائدة )

و للشر،  السنة  تستعمل  الغالب  يف  العلماء  الخير،  العام  يقول  يف  يستعمل 

 إنما هو يف الغالب.   ،وهذا ليس مطلًقا

مسمى   على  موضوعان  اسمان  أهنما  والصحيح  العلماء:  بعض  ذكر  وقد 

 ال فرق بينهما.  :واحد، يعني 

 ۇئ وئ وئ ەئژ  بعد أن علق على قوله تعالى:)  قال الشيخ الشعراوي:

أن السنة    ْعلمناوكأن الحق سبحانه أراد أْن يُ   ، قال:[14]العنكبوت:  ژۆئ ۆئ ۇئ

 هي العام، ال َفْرق بينهما، وال داعي للجاج يف هذه المسألة. 

للشر السنين  القرآن  يستعمل  ما  يف    ، وغالًبا  تعالى  قال  للخير،  واألعوام 

 
 (.94(، واللمع، ابن جني )ص2/58يف النحو ) ينظر: األصول (1)

 (.3/255ظر: جامع الدروس العربية )ين (2)
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يوسف: ألن  [47]يوسف:  ژڍ ڇ ڇ ڇژ  سورة  هنا  السنين  فاستعمل   ،

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱژ  الزرع فيه جهد وتعب وكد، ثم قال: 

 واستعمل العام هنا يف الخصب وكثرة الثمرات.  ،[49ف:]يوس ژہ

بدليل أهنا تأيت بثمار تكدس    ،والحق أن هذه السنين هي سنين خير وخصب

 وتجمع للسنين العجاف القادمة. 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىژ  وقال تعالى:

هي  [14]العنكبوت:  ژېئ ېئ ۈئ ۈئ عاًما  الخمسين  وكأن   ،

كان يف   950اًحا فيها، وبقية السنين الـ  ان مرتالخمسين األولى من حياته التي ك 

معهم بلغ   ، مشقة  قال:    حتى  أن  به  ؛  [27]نوح:  ژی ی ی ی ىئژاألمر 

 فاستعمال السنين هنا جاء للخير. 

تعالى:  اهلل   ژىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئژ  وقال 

 ، فاستعمل السنين هنا يف القحط ونقص الثمرات. [130]األعراف:

ع  فيقال:  السيرة  يف  تقرأ  الف وعندما  يف  ام  ويقال  الفيل،  سنة  يقال:  وال  يل، 

التاريخ: سنة مائة وسنة خمسين، وال يقال: عام مائة وعام خمسين، ويقال: فالن  

 عمره مثاًل عشرون سنة، وال يقال: عشرون عاًما. 

والسنة هي العام، وإن اقتضى كل واحد منهما    ،ومع هذا فإن العام هو السنة

وإن    ،والجمع هو الكل   ،أن الكل هو الجمع، كما  ما ال يقتضيه اآلخر مما ذكرناه

 والجمع إحاطة باألجزاء. ،كان الكل إحاطة باألبعاض

ولذلك من أراد أن يلتزم االستعمال القرآين فليحرص على استعمال السنة  

 يف موضع الشر، ويستعمل العام يف موضع الخير. 
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 صطالحية: السنة اَّل طبيعية، والالسنة 

الطبيعية السنة  أما  ا  *  غرة فهي  يف  القمر  استهالل  وأولها  القمرية؛  لسنة 

 المحرم، وانسالخها بسراره يف ذي الحجة. 

ثال أيامها  وعدد  شهًرا،  عشر  اثنا  يوًما  وهي  وخمسون  وأربعة  يوم  ثمائة 

وخمس وسدس يوم تقريًبا؛ ويتم من هذا الخمس والسدس يف ثالث سنين يوم،  

شيء يتم منه ومن    ى وًما، ويبقمسين يوخ  فتصير السنة يف الثالثة ثلثمائة وخمسة

يوم واحد السنة  المستأنف يف  اليوم وسدسه  أصاًل    ،خمس  الكسر  يبقى  أن  إلى 

 بأحد عشر يوًما عند تمام ثالثين سنة، وتسمى تلك السنة كبائس العرب. 

سائر   عند  أيامها  وعدد  الشمسية،  السنة  فهي  االصطالحية  السنة  وأما   *

ثال وخمسة  اثماألمم  يوم  السنة  يومً وستون  ئة  على  زيادهتا  فتكون  يوم.  وربع  ا 

 .(1) (العربية عشرة أيام ونصف يوم وربع يوم وثمن يوم وخمًسا من خمس يوم

 املقبوحني

 (: 727فائدة )

 . (2) المقبوحين: أي: المطرودين أو المشوهين

 األمر املاضي

 (: 728فائدة )

 ام به. لالهتم حكاية حال  :فهو يسمى ،األمر الماضي إذا ذكر بفعل ماضي

 
الفائدة(  1) من  )  ،لمزيد  العسكري  أبي هالل  اللغوية،  الفروق  معجم  الشعراوي  1/347ينظر:  تفسير   ،)

 (.2/423لقلقشندي )ا(، وصبح األعشى، 1/153لنويري )ا(، وهناية األرب، 1/6960)

 (.21/200(، وتفسير حدائق الروح )3/385المسير ) ينظر: زاد (2)
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 ضمري الشأن

 (: 729فائدة )

 ٻ ٱژ:  ، ومثل [9النمل:] ژہ ہ ہژمثل:  ، لتفخيملضمير الشأن يؤيت به 

[1]اإلخالص: ژٻ ٻ
 (1). 

 الفعل الالزم

 (: 730فائدة )

الظرف مع  إال  للمجهول  الالزم  الفعل  ُيْبنى  المتصرفين    ،ال  المصدر  أو 

المجرور   أو  له    الذي المختصين،  الجاَر  يلزم  يوُم طريقة  لم  يَر  س  نحو:  واحدة، 

محمد  بقدوم  ح  وُفر  حسن،  جلوُس  وُجلس  األمير،  أمام  َوُوق َف  أما  ،  الُجْمعة، 

 .(2) فيصح بناؤه للمجهول عديالمت 

 أنزل

 (: 731فائدة )

 أنزل: تأيت يف اللغة بمعنيين.

 من أعلى إلى أسفل.  -1

 .(3) بمعنى خلق -2

 الفلك

 (: 732فائدة )

 . والطفل  الضيف والخصمك كذلو ،تأيت للمفرد والجمع  :لكالفُ 

 
 (.173(، والمفصل يف صنعة اإلعراب )ص2/334ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش ) (1)

 (.42ينظر: شذا العرف يف فن الصرف )ص (2)

 (. 2/336وزاد المسير ) ،(8/354ينظر: تفسير القرطبي ) (3)
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، ومعلوم أن نوًحا  [38هود:]  ژٻ ٱژفمثالها مفردة: قوله تعالى:  

 عليه السالم إنما كان يصنع سفينة واحدة. 

 . [22يونس:] ژڄ ڄ ڄ ڄ ڦژومثاله للجمع: قوله تعالى: 

 االسم والفعل

 (: 733فائدة )

 االسم يدل على الثبوت. 

 .(1) والفعل يدل على التجدد

 فردف باملإذا وص

 (:734فائدة )

جبال   من  أكثر  شاهقة  جبال  مثل:  الكثرة،  دليل  كان  بالمفرد  وصف  إذا 

 .(2) شاهقات

 بيضي

 (: 735فائدة )

، وبيضاوي نسبة إلى بيضاء،  ي أصح من بيضاوي، البيضي نسبة للبيضةض  بيْ 

، وال تقل: وجه  بيضاوي، إذا أردت   
وليس إلى البيضة، ولذلك قل: وجه  بيضي

، فيقال: وجه بزيادة الواو  ةوقد أجاز مجمع اللغة المصري النسبضة،  بالبي  تشبيهه

 . (3)بيضوي

 
 (.2/237ينظر: تفسير ابن عرفة ) (1)

 (.2/1006عجم الصواب اللغوي )ينظر: م (2)

 (.1/198اب اللغوي )ينظر: معجم الصو( 3)



 

550 

 معنى: خولناه

 (: 736فائدة )

تعالى:    [،49الزمر:]  ژڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژقوله 

الُرَعاة. ويقال-الخائل: الراع ي للشيء الحافُظ له. والَخَول   َمْن خاُل   : محركة: 

ُبه؟ صاح  َمْن  أي  الفرس؟  واإلماءُ -َول  والخَ   هذا  الَعبيُد  من    ،محركة:  وغيُرهم 

 الحاشية.  

إذا أَعرته ناقَة لينتفع بألباهنا    ،خَبلته الماَل أمثل االست خَبال من    :واالست خوال 

 .(1) ا يغزو عليها، ثم يردهاأو َفَرًس  ،وأوبارها 

 اخلري

 (: 737فائدة )

 د أحد ثالثه: راالخير يطلق وي

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎژالى:  ، كقوله تعإما مقابل الشر -1

 [.8-7الزلزلة:] ژگ گ ک ک ک ک ڑ

 [. 8العاديات:] ژڭ ڭ ۓ ۓژ، كقوله تعالى: أو يراد به المال  -2

 . (2) ، كقولك: فالن أخير من فالنأفعل تفضيل -3

 الولد

 (: 738فائدة )

 والمفرد والجمع.  ،الولد: يطلق على الذكر واألنثى 

 
 (.1/591ينظر: المعجم االشتقاقي المؤصل ) (1)

 (.127ينظر: القاموس الفقهي )ص( 2)
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 السري

 (: 739فائدة )

ري: السيد، والجمع: سرا  . (1)ةالس 

 . (وال سراة إذا جهالهم سادوا) :(2) قال األفوه األودي 

 القطع

 (:740فائدة )

 والعطف بالواو.  ،القطع أكثر ما يكون يف أمرين: يف النعت 

والقطع هو تغيير الحركة التي ينبغي أن يكون عليها التابع على غير األصل،  

ا. ا ونصبً فاألصل يف الصفة )النعت( أن يتبع الموصوف يف اإلعراب رفعً   ا وجرًّ

أي: ال يتبع إعراب الصفة للتي قبلها، أو يكون    ،لكن أحياًنا يحصل القطع 

بالمدح  أو  للمبالغة،  بالذم  المقطوع  ،القطع  النعت  السامع    ؛ويسمونه  لتنبيه 

المتكلم   وجذب  مراد  يعلم  المخاطب  كان  إذا  اتصاف   ، االنتباه،  ويعلم 

 الموصوف بتلك الصفة. 

بالمدح للقطع  الكريَم، أي بقول  ،ومثلوا  الكريمَ   :ك: مررت بمحمٍد  ،  أعني 

،  ژڱ ژ  فهنا ،  [4المسد:]  ژڱ ڱ ڱژبقوله تعالى:  وللذم  

منصوبة، على المقطوعة جاءت  الصفة  الموصوف    وهي   ژڱژخالف 

 التي جاءت مرفوعة. 

بالحركة   قبله  ما  بالواو  المعطوف  يتبع  أن  بالواو  العطف  يف  األصل  أما 

 . الحال يختلف ، لكن يف القطعاإلعرابية

 
 (. 4/11ينظر: تفسير ابن عطية ) (1)

 (. 3/235ينظر: أضواء البيان ) (2)



 

552 

العطف  يف  القطع  على  جاء  ؛ومثال  تعالى  ما  قوله   ڄژ:  يف 

ما  [،  177البقرة:]  ژچ ڃڃ ڃ ڃ تتبع  لم  ألهنا  )قطع(  فالصابرين 

تعالى:   وقوله  اإلعراب،  عليه يف   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئژعطفت 

 ژىئ مئ جئحئ ی یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 . (1) بعدها لتغيير إعراهبا عما قبلها وما المقيمين )قطع(ف ، [162النساء:]

 املنادى

 (:741فائدة )

 كل منادى مبني على الضم معرفة. 

 ما

 (:742فائدة )

العاقل  لغير  مختصة  ليست  العاقل،    ،ما:  غير  ذات  بمعنيين  تأيت  فهي 

 .(2) وصفات العقالء

 زيًدا أكرمته

 (:743فائدة )

 . زيًدا أكرمته: زيًدا منصوب على االشتغال

 . (3) والتاء مشتق ،وأكرمته: فعل ومفعول 

 
 (.523ينظر: لمسات بيانية يف نصوص التنزيل )ص( 1)

 (.1/155ينظر: أوضح المسالك ) (2)

 (.192الندى وبل الصدى )ص ينظر: شرح قطر (3)
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 زة السلبهم

 (:744فائدة )

نحو  وكذلك    ل: جار أجار، قط أقط. ثم  ، همزة السلب تسلب الحكم األول

 .(1) أزلت شكواه : أي ه، يتُ أشكف ى شك

 الظرف املؤسس واملؤكد

 (:745فائدة )

 . من أنواع الظرف ما يكون مؤسًسا، وما يكون مؤكًدا 

مكاًنا جديًدا أو  زماًنا  يفيد  الذي  هو  يف  ،فالمؤسس  من  ال  نحو:  هم  عامله؛ 

والرياحينصفَ  األزاهر  وبين  المتدفقة،  المياه  فقضيته حول  اليوم،  الجو  فكل   .ا 

؛  (ا تأسيسيًّ )، أو  (ا ظرًفا مؤسًس ) يسمى:    (بين-حول-اليوم)واحد من الظروف:  

 ال يفهم من الجملة بغير وجود هذا الظرف.  ، أي: أنشأ معنى جديًدا ،ألنه أسس 

ن جديد، وال مكان جديد، وإنما يؤكد زمنًا  يت بزمد: هو الذي ال يأ والمؤكِّ 

 ٻ ٻ ٻ ٱژ  أو مكاًنا مفهوًما من عامله، ومن األمثلة قوله تعالى:

فالظرف:[1اإلسراء:]  ژٻ معه  ژٻژ  ،  اإلسراء؛    ،ال جديد  لزمن  التوكيد  إال 

فالظرف:   المنرب؛  فوق  الخطيب  صعد  ومثل:  لياًل،  إال  يكون  ال  اإلسراء  ألن 

إال توكيد معنى عامله الدال على الصعود، أي: االرتفاع   ،جديدلم يأت ب  (فوق)

 . (2) والفوقية

 
 (.67ينظر: السماع والقياس )ص (1)

 (. 2/258ينظر: النحو الوايف )( 2)
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 كان التامة

 (:746فائدة )

الحدث  (كان)تكون   المنصوب  ، دالة على  الخرب  قد    :تقول   ،فتستغني عن 

زيد وخلق  :أي  ،كان  حدث  صديقك  ،قد  كنت  مذ  أنا  تقول:  أنا    :أي  ؛كما 

 : قال الشاعر  ،صديقك مذ خلقت

 أدفئوينش         تاء ف          إذا ك         ان ال

 

 ف       إن الش       يخ يهدم       ه الش       تاء 

 . (1) إذا حدث الشتاء :أي 

 عسى

 (:747فائدة )

،  ألن الخرب منه واجب ،  ليست بمعنى الرجاء المعلق  ، عسى من اهلل متحققة 

 .(2) إنما هو مصروف إلى المخاطب ،والرتجي ال يجوز على اهلل تعالى 

 دمه ُيطل

 (:748فائدة )

 .(3) هدرل، أي: يُ طَ دمه يُ 

 نالقمرا

 (:749فائدة )

 ، كما قيل: القمران: الشمس والقمر

لن    ا قمراه    ا والنج    وم  الطوال    ع
(4) 

  
 (.37ينظر: اللمع يف العربية، ابن جني )ص( 1)

 (.5/180ينظر: التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل )( 2)

 (.2/59والمخصص ) ،(3/251لخطابي )، اينظر: غريب الحديث (3)

 (. 6/162محكم والمحيط األعظم )ينظر: ال (4)
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 استعماالت »أو«

 (: 750فائدة )

تأيت:  زيدً   )أو(  نحو قولك: ضربت  أو عمرً للشك،  أن تكون  ا  ا، ومن ذلك 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆژ  ومنه قوله تعالى:ا بالشيء وال تخرب به لحكمة،  عالمً 

تعالى:وقول،  [147الصافات:]  ژ ۋ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭژ  ه 

 . [77النحل:] ژۈ ۆ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژ  تعالى:   ، نحو قوله للتخييروتأيت  

هذه  ،  [89المائدة:]  ژەئ ائ ائ ى ى ې ې ې أحَد  فأوجب 

َكف   فقد  فعل؛  فأيهما  المكل ف،  بيد  يرة  الخ  وزماُم  الُعهدة،  الثالثة،  َر، وخرج عن 

 وال يلزمه الجمُع بينهما. 

لو ق  إلباحةتأيت  أو  نحَو  ا  َخزًّ والبس  يَن،  ير  س  ابَن  أو  الحسَن  جال س   ولك: 

َكتاًنا، كأنه نبه المخاطَب على فضل أشياَء من المباحات، فقال: إن كنَت البًسا،  

فالبس هذا الضرَب من الثياب المباحة، وإن كنَت ُمجال ًسا، فجال ْس هذا الضرب  

الُعهْ  عن  خرج  فقد  أحَدهما،  جاَلَس  فإن  الناس.  أحَد    ( أو)ن  دة؛ ألمن  تقتضي 

 .(1) مًعا فعلهماوله ، الشيئين 

 إعراب: أشهد أن ال إله إال اهلل

 (: 751فائدة )

 أشهد: فعل مضارع مرفوع.

 أن: محققة واسمها ضمير الشأن محذوف. 

 
 (.5/19ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش ) (1)
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 ال: نافية للجنس 

 . حق تقديره:  ،خربها محذوف مقدر إله: اسم ال النافية للجنس، و

 أداة حصر.  إال: 

 والجملة خرب إن.  ،رب المحذوف الذي هو الضمير المسترت من الخ اهلل: بدل  

 إذا وإن

 (: 752فائدة )

بين:   و إالفرق  محققة   ( إذا)  أن   : نْ إذا  فهي    ( إن)أما    ، الوقوع  لألشياء 

 . (1) المفرتض : أي ، الممكنللمحتمل و

 اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية

 (: 753فائدة )

 . ةسمية أقوى من الجملة الفعليالجملة اإل

  كقوله تعالى:   ،ا سبيل الواجبات اإلتيان بالمصدر مرفوعً )  :(2)ابن عطية  قال 

اإلتيان  ،  [229البقرة:]  ژھ ھ ھ ھ ہژ المندوبات  سبيل 

منصوبً  تعالى:  ،ا بالمصدر  حيان:،  [4محمد:]  ژڎ ڎژ  كقوله  أبو    قال 

فإن  ،  [25الذاريات:]  ژې ې ېې ۉژ  واألصل يف هذه التفرقة قوله تعالى: )

مند والاألول  هيوب  ذلك  يف  والنكتة  واجب،  اإل   : ثاين  الجملة  أثبت  أن  سمية 

 وآكد من الجملة الفعلية. 

 
 (.10/328ينظر: إعراب القرآن وبيانه ) (1)

 (.1014ينظر: الكليات )ص (2)
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 ال

 (:754فائدة )

 : قال الهذلي الالم يف اإليجاب بمنزلة ال يف النفي. 

د    ت    اَّللِ ي ب ق    ى عل    ى األي    ام ذو ِحي     

 

ِخري ب       ه ال  م  ش          ان  واآلسي       ا ظا بم 

يبقى،    :يعنى  اإل   ألنهال  أراد  أل  ألدخل  يجاب لو  الالم،  يف  عليه  الالم  ن 

 . النفييجاب بمنزلة ال يف اإل

: اْلَجَبُل الطويُل  ر 
 ويقال: الظيان: العسل.   : ياسمين الرب،انُ ي  والظ   .والُمْشَمخ 

 .(1) واآلس: بقية العسل يف الخلية

 (أيا)و (إي)و (أي)

 (: 755فائدة )

د   ، تقول:حرف ن َداء   :)َأي( ي عسجد   قول:: تير وحرف َتْفس    .َأي ُمَحم  نْد    ، ع 

 . ا أسدً  :َأي  ،اَوَرَأْيت غضنفرً  ،ذهب :َأي

َجَواب  : )إ ي( َنْحو   ، نعم  : ب َمْعنى  ، حرف  اْلقسم  قبل   ىبژ:  َوَيَقع 

 .[53يونس:] ژجث يت ىت مت خت جتحت يب

 .  (2) أيا صاعد اْلَجَبل  :َنْحو ،حرف ن َداء للبعيد  :)أيا( 

 وكان اهلل

 (: 756فائدة )

 هي تأيت للماضي والمستقبل. و ،كونه وكان اهلل: تعني وهذا  

 
 (.15/26( ولسان العرب )6/2418ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )( 1)

 (.1/34ينظر: المعجم الوسيط ) (2)
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بيدة قال  أ بو ع 
كان من األَْضداد؛ يقال: كان للماضي، وكاَن للمستقبل،  )  :(1)

فقول  للمستقبل،  كوهنا  ا  وَأم  شاهد،  إلى  لها  ُيحتاج  فال  للماضي  كوهنا  ا  فَأم 

ر:  اع   الش 

ع   ن  ق  د  ك  ان  قبل  ي ول  م أ د  ت  م     فأ درك   

 

 

 

دي يف ن  ك  ان  ب ع    االق ص     لم    ن ع  ص     ائِِد م 

تعالى:   كقوله  زائدة،  كاَن  وتكون  قال:  بعدي،  يكون  لمن   چ چژ  َأراَد 

 . ( ، معناه: واهلل غفور رحيم[96النساء:] ژڇ چ

 أسنت الناس

 (: 757فائدة )

 .(2) أصابتهم سنةوالجدب؛  أصيبوا بالقحط  :سنت الناس: أيأ

 كنفه

 (: 758فائدة )

 . (3) كنفه: أي سرته ورحمته

 اهللذمة 

 (: 759ائدة )ف

 . (4) األمان والضمان  :الذمة هي   فهو يف ذمة اهلل:

 ***** 

 

 
 (.60ابن األنباري )ص ينظر: األضداد، (1)

 (.3/30والبيضاوي )، (2/144ينظر: تفسير الزمخشري ) (2)

 (. 8/272وإكمال المعلم ) ،(22/468ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )( 3)

 (.6/164وفيض القدير ) ، (2/297ينظر: شرح السيوطي على صحيح مسلم )( 4)
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 سادًسا: قبسات من:

 أمثال وحكم وأقوال مشتهرة
 أخف من فراشة

 (: 760فائدة )

 (:أخف من فراشة) : َقْولهم

جسًما َباب  الذ  من  أكرب  َن َها 
 
أل وزنً   ، خصت  م نُْه  ب اْلَيد    ،اَوَأقل  أخذت    ، َوإ ذا 

ق يق ،َصاب عين اأْلَ ذهبت بَ   . َوتصير مثل الد 

ُيَقال   َأن  الن ار  :َويجوز  ف ي  َنفسَها  تطرح  َأن َها  َقْولهم   ، خفتها  رجل    :من 

يف  هُ  ،َخف  يَما يضر 
 . (1)إ ذا ركب َرأسه ف 

 رب أبله عقول

 (: 761فائدة )

(. أُيقال يف المثل: )ُرب   ؛ َوُرب  َعاق ٍل َمُلْول   ْبَلَه َعُقْول 

 : يدعي أنه النهاية يف العقل.يأبله عقول(: أ : )رب فقوله 

 .(2) وقوله: )ورب عاقل ملول(: أي: يمل من األمر بسرعة

 َسِمَن كلٌب ببؤس أهله

 (: 762فائدة )

َن كلب  ببؤس أهله(.   يقال يف المثل: )َسم 

 
 (.1/458ينظر: جمهرة األمثال )( 1)

 (. 4/70ومقاييس اللغة ) ،(2/93لزمخشري )اتقصى يف أمثال العرب، ينظر: المس( 2)



 

560 

األمراض  بسبب  القوم  مواشي  يف  الموت  وقع  إذا  كلبهم    ،والمعنى:  فإن 

 كلها فيصبح سمينًا. لتي يأ بكثرة اللحوم ا ينعم

 ويروى: )نعيُم كلب يف بؤس أهله(. 

 . (1) ويروى أيًضا: )َنع َم كلب ببؤس أهله(

 سواسية

 (: 763فائدة )

 .(2) يقال: )سواسية كأسنان الحمار؛ أي متساوون يف الشر(

 ا فأساء جابةأساء مسًع

 (:764فائدة )

مع فيسيء    يخطئل   للرجيْضرب مثاًل :  ا فأساء جابةَأَساَء سمعً   : َقْولهم الس 

 . جابة اإل

والطاقة  ، اْسم  :والجابة  الط اَعة  اإل   :جابةواإل  ،مثل  مثل  طاعة  اْلمصدر 

 . طاقةواإل

  : َفَرآُه إ ْنَسان َفَقاَل َلهُ   ،َوَكاَن َلُه اْبن مضعوف  ،والمثل لسهيل بن َعْمرو  :َقاُلوا

  :َفَقاَل ُسَهْيل ، تطحنذهبت  : َفَقاَل  ،َفظن َأنه يْسَأله َعن أمه ، قصدك  :َأي  ،ك م  َأْين أَ 

 .(3)  َفَذَهبت مثاًل   ، ا فأساء جابة()َأَساَء سمعً 

 
العرب،    (1) أمثال  يف  المستقصى  )اينظر:  حمدون  2/120لزمخشري  ابن  الحمدونية،  والتذكرة   ،)

(2/334.) 

 (.2/123والمستقصى )،  (1/329ينظر مجمع األمثال ) (2)

 (.1/25ر: جمهرة األمثال )ينظ( 3)
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 كيف تتوقى من الشر؟!

 (: 765فائدة )

 ُيقال يف المثل: )كيف َتَوق ى ظهر ما أنت راكبه؟(. 

أي: كيف تتوقى وتنجو من شرٍّ أنت داخل فيه، ومن شرٍّ أنت محمول عليه  

س يف ديوانه، وتمامه: للمتل  وهذا المثل هو عجز بيت وراكب له.  م 

 ف      إَّل  تجل له      ا يع      الوك فوقه      ا
 

 وكي  ف ت  وق ى ظه  ر م  ا أن  ت راكب  ه؟ 
 

 .(1) وهو يضرب لمن يمتنع من أمٍر ال بد له منه

باهلل، واالتكال   باالستعانة  فعليك  فيه؛  تتوقى من شرٍّ وقعت  أن  أردت  فإذا 

 عليه، واليقظة، قال الشاعر:

 رك     ٌب إِذا ل     م يك     ن إَِّل األس     نة  م
 

ف    ال رأي  للمض    طرِ إَِّل ركوب ه    ا 
(2) 

 
 عش رجًبا ترى عجًبا

 (: 766فائدة )

 .(3) يقال يف المثل: )عش رجًبا ترى عجًبا(

  ،كفتوى من شخص جاهل   ؛ هذا مثل يقال عندما تسمع كالًما عجيًبا غريًبا

 .يقول فيها كالًما ال يقبله عقل

المثال:   الري رأيت يف أحد مساج   :يقول أحدهمفعلى سبيل  اض مكتوب  د 

 عليه: 

 
 –  1/118(، وجمهرة األمثال، أبي هالل العسكري )213،  1/212بن رفاعي )   ينظر: األمثال، زيد  (1)

 (.19ص) المتلمس  وديوان ،(2/140) النيسابوري األمثال، ومجمع ،(2/145

 (. 2/568) شعراء والشعر وال   ، ( 128/ 3نظر: عيون األخبار ) . ي البيت للشاعر: الكميت بن زيد األسدي   ( 2) 

 (.8/347(، والمستعصمي يف الدر الفريد )338ذكره ابن سالم يف األمثال )ص (3)
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 شروط اَّلعتكاف يف هذا المسجد: 

 سنة. 18عن  المعتكف  أال  يقل عمر -1

 ريااًل.  150أن يدفع  -2

 يمنع التجمعات.  -3

 فلما رأيت هذا اإلعالن واستغربته قلت: )عش رجًبا ترى عجًبا(. 

 عاًما يحرم من االعتكاف؟  17فهل من جاء وعمره 

 يًضا؟ يحرم أوليس معه هذا المبلغ  ، ومن كان فقيًرا

اإلعالن هذا  مثل  حكم  ما  أدري  الذي    ،فما  الشرعي  المسوغ  هو  وما 

 ؟ استندوا إليه 

 تعب حرٌّ بسوء أهله

 (: 767فائدة )

 تعب حرٌّ بسوء أهله. يقال يف المثل: 

  ، وقد يرفع اهلل القوم بأحد أبنائهم
ِّ
 : (1)كما قال ابن الرومي

ِف  ر  ر   ش    ال  ب  اب ن  ذ  د  ع    م  أب  ق    ك     و 

 

ا ع  ك    وِل اَّلل م       س       ت  بِر  ن ان  ل       د   ع      

 كل الصيد يف جوف الفرا 

 (: 768فائدة )

ْيد  يف َجْوف  الَفَرايقال:    . ُكل  الص 

األمثال  مجمع  يف  الَفَرا):  (2) قال  السكيت:  ابن  ،    :َقال 
 
ي الَوْحش  َماُر  الح 

 
 (.1/407ينظر: محاضرات األدباء ) (1)

 (.2/136ينظر: مجمع األمثال ) (2)
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المثل  ف راء.   : وجمعه وأصل  فا  : َقالوا:  متصيدين،  خرجوا  َنَفٍر  ثالثة  صطاد أن 

ظبيً أ واآلخر  أْرَنًبا،  األرنب حُدهم  صاحب  فاستبشر  حماًرا،  والثالث:  ا، 

عل وتطاوال  ناال،  بما  الظبي  الثالث وصاحب  يف ى  ْيد   الص  ُكل   الثالث:  فقال   ،

ْرُت به يشتمل على ما عندكما، وذلك أنه  ْقُت وَظف  جوف الَفرا، أي هذا الذي ُرز 

 . (لوحشيحمار اليس مما يصيده الناس أْعَظُم من ال

 بعض الشر أهون من بعض

 (: 769فائدة )

رِّ َأْهَوُن م ْن َبْعٍض. قالوا:   َبْعُض الش 

 هذا من قول َطَرفة بن العبد حين أَمر النعمان بقتله، فقال: 

ن ا ت ب ِق ب ع ض      ت  فاس      ن ي      ِذر أف  ن       أب    ا م 

 

ن  م  ن ب ع    ِ   و  ي ك  ب ع    الش  ر أه    ن ان   ح 

 .(1) نهما تفاوترين بييضرب عند ظهور الش 

 األب جالب

 (: 770فائدة )

 . (2)األب جالب، واالبن سالب

 ما خال جسد من حسد

 (: 771فائدة )

 .(3) والكريم يخفيه ،لكن اللئيم يبديه ،  ما خال جسد من حسد

 
 (. 1/54ينظر: مجمع األمثال ) (1)

(2  )( تفسيره  يف  القرطبي  )  ،(9/38ذكره  اللباب  يف  عادل  والبيان والثعال  ،(11/30وابن  الكشف  يف  بي 

 األب جالب، واألخ سالب«. بلفظ: » وكلهم رواه ،(5/200)

 (.10/125ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مجموع الفتاوى )( 3)
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 ما بقي يف الكرم إال احلطب

 (: 772فائدة )

 .يف الكرم إال الحطب يما بق 

 .(1)الشيبًقا على  تعلي األلباينالشيخ  قال هذا المثل أورده 

 الطق وصل الركب

 (: 773فائدة )

 . الطق وصل الركاب 

 . يقال عند الضجر والتذمر من شيء ما ،وهو مثل شعبي

 قد بلغ السيل الزبى. لوكأنه يقول: 

 حب وواري

 (:774فائدة )

 اري.دو هكرااري ووحب و

النصيحة  وفيه  المصرية،  الشعبية  األمثال  من  الكر  وهو  مشاعر  اهية  بإخفاء 

 الحب معا.  و

قوله   منه  هونً »:  واألفضل  حبيبك  ماأحبب  يكون   ،ا  أن  عسى 

 . «(2) ا ماك يومً عسى أن يكون حبيب    ،ا ماك هونً ا ما، وأبغ  بغيض  ك يومً بغيض  

 
(1)  ( ذكرياته  يف  الطنطاوي  علي  الشيخ  يودعون   ،(2/45وذكره  كانوا  الشام  يف  العنب  بائعي  إن  وقال: 

كتاب العبارة. وجاء يف  بمثل هذه  )  موسمه  الشيباين  الَحف  1/153الجيم ألبي عمرو  وقال:  ما  (:  يُل: 

 وقرب الرحيل، كما ذكر المؤلف عن األلباين. ، بقي يف الكرم بعد ق َطافه؟. ويف هذا إشارة إلى الشيب

 (، عن أبي هريرة، وقال: غريب، وصححه األلباين.1997أخرجه الرتمذي )( 2)
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 وليلى منك ياحجر طويل

 (: 775فائدة )

 . (وليلي منك يا حجر طويل) قال الدكتور أحمد الكبيسي:

 ما خاب من استشار

 (: 776فائدة )

 . (1) خاب من استشار وما ندم من استخار ما

 إذا أردت أن حتلق مع الصقور

 (: 777فائدة )

 فال تضيع وقتك مع الدجاج.  ،إذا أردت أن تحلق مع الصقور

 لكل أذن كالم

 (: 778فائدة )

نعيمة: ميخائيل  كلمات،لكل  )  قال  لكلمايت  أذن  ليست  أذنك  فال    ،ولعل 

   (. تتهمني بالغموض

 عمةمة النمن مل يعرف قي

 (: 779فائدة )

 يعرفها بفقداهنا.  ،من لم يعرف قيمة النعمة بوجداهنا 

اهلل   وهو  وحمده،  مسديها  بشكر  تكون  النعمة،  ومعرفة  صحيح،  وهذا 

تعالى، وعدم استعمالها يف معصيته، فالنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت،  

 [.7إبراهيم:] ژڄ ڦ ڦژبل تزيد بالشكر، كما قال تعالى:  

 
 ونسبه لبعض الحكماء. ،(119الظرائف )صذكره أبو منصور الثعالبي يف اللطائف و( 1)
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 جملربجرب ا من 

 (: 780فائدة )

 كان عقله مخرب.   ،من جرب المجرب

 حلت به الندامة.  ،يعني: من جرب المجرب،  لبناينهذا مثل  

 من كتم داؤه

 (: 781فائدة )

 أعياه شفاؤه.   ،هءَ تم دامن كَ 

الطبيب اإلغريقي    ،يقال: إن هذه العبارة كانت مكتوبة على خاتم جالينوس 

 المشهور. 

 ***** 
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 ات من:سابًعا: قبس

 قيل وقلت 

 (: 782فائدة )

 ويجلو همي.  ،ينفي عني األذى ؛(1) رب أخ لم تلده أمي قيل:

 رحم اهلل هذا النوع.  قلت:

 (: 783فائدة )

 وخير جليس يف األنام كتاب.  قيل:

 .(2) وخير جليس يف الزمان كتاب قلت:

 (:784فائدة )

 لكل قوم وارث.  قيل:

لذلك    قلت: والشر،  الخير  األميف  بعض  يتوتجد  غير  ور  من  الناس  ارثها 

 توصية. 

 (: 785فائدة )

 المرء فصاحة لسانه.  جماُل  قيل:

 . ، وكان يتكلم بالحقإذا أيد ذلك جمال فعله قلت:

 
 (. 6/74ونثر الدر ) ،(1/330واألمثال للهاشمي ) ،(1/425مهرة األمثال )ينظر: ج (1)

 هذا شطر بيت للمتنبي والبيت بتمامه: (2)

نا س       رج س       ابح  أع       ز  مك       ان يف ال       د 

 

م        ان كت        اب   وخي        ر جل        يس يف الز 

 (.21لخطابي )ص، ا لة(، والعز12ينظر: الفخري يف اآلداب السلطانية )ص 
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 (: 786فائدة )

 الحظ يأيت من ال يأتيه. قيل:

 ليس دائًما.  قلت:

 (: 787فائدة )

 :(2) قال ابن السيد البطليوسي .(1)شر المصائب الجهل  قيل:

 هبع   د موت   ِ  ال   ٌد خ ح   ي  أخ   و العل   م 

 

 ه تح     ت الت     راب رم     يموأوص     ال   

 ل مي     ت وه     و م     ار  ه      وذو الج 

 

 ظ    ن م    ن األحي    اء وه    و ع    ديمي   

 أن يجهل أنه جاهل.   كربى بل المصيبة ال قلت: 

 (: 788فائدة )

 وال تقل شيًئا عن عدوك.  ، امدح صديقك قيل:

 وماذا عمل حتى يحمد أو يمدح؟  لماذا أمدح الصديق؟ قلت:

 ې ې ۉ ۉ ۅژعن عدوي شيًئا، واهلل يقول:     أقول ولماذا ال

 . [126]النحل: ژې ې

 (: 789فائدة )

 .(3) من صارع الحق صرعه قيل:

 . وغلبه أي: صرعه الحق أي: قاومه وغالبه. صرعه:   ،صارع الحق قلت:

 
 (. 31ب من ربيع األبرار )صينظر: روض األخيار المنتخ( 1)

 (. 226والمطرب من أشعار أهل المغرب )ص   ، ( 107/ 1وتاج العروس )   ، ( 228/ 3ينظر: نفح الطيب )   ( 2) 

(3)  ( األبرار  ربيع  )  ،(3/148ينظر:  األمثال  المعاصرة   ، (2/453ومجمع  العربية  اللغة  ومعجم 

(2/1289.) 
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 (: 790فائدة )

 كل بداية صعبة.  قيل:

 ، فلم التعميم؟ ما هو أسهل من السهل   اتومن البداي  قلت:

 (: 791فائدة )

 يتعلم اإلنسان إلى أن يموت.  قيل:

محربة، فقال له: يا َأبا عبد اهلل،  اإلمام أحمد َرَأى رجل مع ولذلك لما  قلت:

إ مامُ  وَأنت  المبلغ،  هذا  بلغت  قد  فقال  َأنت  أحمد  المسلمين،  من  اإلمام   :

 أسأل اهلل أن ينفعنا بعلمنا.  .(1) المحربة إلى المقربة

 (: 792فائدة )

 .(2) خير من باطن الحقد العتابظاهر  قيل:

 ب فيه كبيًرا. اتإال إذا كان صالح المع  ،يأيت العتاب بفائدة ما  اونادرً  قلت:

 (: 793فائدة )

 خير لك أن تكون مغفاًل من أن تستغفل غيرك.  قيل:

 . أفضل من األمرين ة بل السالم قلت:

 (:794فائدة )

 ال تكافئ ابنك بشراء سيارة فتعرضه للخطر.  قيل:

السالمةأسأل    قلت: لهم  أن    ،اهلل  غير  من  وأكثر،  السيارة  أعطيناهم  وقد 

 ئون عليه. يقدموا شيًئا يكافَ 

 
 (.1/345حمد )ذكره الشيخ بكر أبو زيد يف المدخل المفصل لمذهب أ (1)

 (.464والتمثيل والمحاضرة )ص ،( 1/445ينظر: مجمع األمثال ) (2)
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 (: 795فائدة )

 ال يوجد أعمى رأى نفسه، وال مخطئ عرف نفسه.  قيل:

 بل يوجد االثنان.  ،هذا غير صحيح  قلت:

 (: 796فائدة )

 لكل شر باعث.  قيل:

الشيطان  قلت: سببها  التي  الشرور  بفلك  ،إال  شر  النفس  ل  من شرور  اعث 

 األمارة بالسوء. 

 (: 797فائدة )

 من أعانك على الشر ظلمك.  قيل:

 وظلم نفسه.  قلت:

 (: 798فائدة )

 أقوى الناس من قوي على غضبه.  قيل:

 صحيح لكن أين هو؟ قلت:

 (: 799فائدة )

 . (1) من شب  على خلق شاب عليه قيل:

والنه  قلت: الليل  إن  العزيز:  عبد  بن  عمر  يعميقول  فيك ار  فاعمل    ،الن 

 . (2) فيهما

 
 (. 1/692وصيد األفكار يف األدب واألخالق ) ،(1/332ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )( 1)

 (.295لباب يف قواعد اللغة وآالت األدب )صوانظر ال  ،(3/461ذكره الزمخشري يف ربيع األبرار)( 2)
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 (: 800فائدة )

 .(1) من نظر يف العواقب سلم من النوائب قيل:

 إذا ألهم الرشد.  قلت:

 (: 801فائدة )

 .(2) كل جديد له لذة قيل:

 كما قال الحطيئة:   والنكبات والمصائب. ،إال الموت واألوجاع قلت:

 يلك     ل جدي      د  ل     ذٌة غي      ر أنن       

 

ت غي  ر   و  ِدي  د ال م     (3)لذي  ذوج  دت ج 

 (: 802فائدة ) 

 .(4) من حذرك كمن بشرك قيل:

 بل أفضل ويستحق الشكر.  قلت:

 (: 803فائدة )

يا بني: َأظهروا  )   ه: ي َأن ه قال لبن   ، حكى األصمعي عن بعض حكماء العرب   قيل: 

بخياًل  َأحدكم  الناس  رَأى  فإ ن  رَأوه    : قالوا   ، النسك؛  وإن  رف،  الس  مقتصد ال يحب 

بهة   ره َأن َعي يًّا، قالوا: ك   . ( 5) ( يتكلم بما ال يعنيه، وإ ن رأوه جباًنا قالوا: ال َيقدُم على الش 

بئست النصيحة، ولو أمرهم بتقوى اهلل لكان خيًرا له ولهم من إظهار    قلت:

 النسك رياًء. 

 
 (. 2/74ومجاين األدب يف حدائق العرب ) ،(34والمستطرف )ص ،(1/68ر: لباب اآلداب )ينظ( 1)

 (. 9/5953ينظر: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ) (2)

 (. 1/311والشعر والشعراء )  ،(2/18ينظر: جمهرة األمثال ) (3)

 (.1/251يف التذكرة الحمدونية ) ذكره ابن حمدون (4)

 (.261ص)ل والحكم للماوردي نظر: األمثا ي (5)
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 (:804فائدة )

 أساء االختيار.  ،من جانب األخيار  قيل:

 بل ضيع نفسه.  قلت:

 (: 805فائدة )

 ال ينظر إلى بنود االتفاق.  ،ر بالتسديد ال يفكمن يستدن و  قيل:

 ألهنا ال قيمة لها عنده.   ؛صدقت قلت:

 (: 806فائدة )

 خير من صديق ال منفعة.  ،عدو ال ضرر قيل:

 والصداقة خير. ،فالعداوة شر  ، ليس هذا صحيًحا قلت:

 (: 807فائدة )

 .(1) كمعادن الذهب والفضة  نالناس معاد قيل:

 واأللمنيوم.  ، والقصدير ،النحاس  :هم فيف وأما يف هذا الزمن  قلت:

 (: 808فائدة )

 يأتيك من صلبك ما يغل قلبك.  قيل:

عندنا   قلت: موجود  المثل  عامي  بالقصيم   وهذا  من  )ي  وهو:   ، بلفظ  جيك 

 ڑ ژ ژ ڈژ(، وربما يدل عليه قوله تعالى:  ذيلك ما يفت حيلك

 [.14التغابن:]  ژگ ک ک ک ک ڑ

 
(1)  ( مسلم  اللفظ  هبذا  أخرجه  على صحته،  متفق  بحديث 2638هذا حديث شريف  هريرة،  أبي  عن   ،)

قال:   اإلسالميرفعه،  يف  خيارهم  الجاهلية  يف  خيارهم  والذهب،  الفضة  كمعادن  معادن  إذا    ،»الناس 

 منها اختلف«.  واح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكرفقهوا، واألر
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 (: 809فائدة )

 ذهب منه جملة.   ، جملةمن رام العلم  قيل:

الخطاب    عمر  تعلم  ولذلك  قلت: اثنتي عشرة    سورة   بن  يف  البقرة 

 .(1) اسنة، فلما ختمها نحر جزورً 

 (: 810فائدة )

ين أقوى عصمة  قيل:  واألمن أفضل نعمة. ،  الدِّ

ين أفضل نعمة  : الصحيح العكس قلت:  . ، واألمن بعدهالدِّ

 (: 811فائدة )

 . تقية الرجل زوجةً   يخير ما يقتن قيل:

 والمرأة الصالحة خير رفيق.  ، بل التقوى هي خير ما يقتنى قلت:

 (: 812فائدة )

 أعمدة البيت.  ماألبناء ه  قيل:

 . ، إال من رحم ربي أما اآلن فالعكس صحيح ،هذا يف الماضي  قلت:

 (: 813فائدة )

 عند العاصفة يفزع إلى أي مرفأ.  قيل:

 .(2) ينالكافرقال ابن القيم التوحيد مفزع المؤمنين و قلت:

 (:814فائدة )

 على درب مستقيم.   سار ما ضاع أبًدا من   قيل:

 والعزيمة على الرشد.  ،نسأل اهلل الثبات على الحق ، ذلك فضل اهلل قلت:

 
 (.1/40ذكره القرطبي يف تفسيره )( 1)

 (. 53ص)ظر الفوائد ين( 2)
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 (: 815فائدة )

 .(1) حرم الوصول  ،من ضيع األصول  قيل:

 . (2) ومن حفظ المتون حاز الفنون قلت:

 (: 816فائدة )

 بطن المرء عدوه.  قيل:

 .(3) والحمية رأس الدواء ،الداء بيت لمعدةا قلت:

 (: 817فائدة )

 التكرار يفيد االستقرار.  قيل:

إذا تكلم بكلمة  :  أنه كان   أنس عن النبي  قلت: ولذلك جاء عن  

 . (4)ا، حتى تفهم عنهأعادها ثالثً 

 (: 818فائدة )

 أعظم الذنوب عند اهلل الحسد.  قيل:

 م الذنوب. ب ألعظهو سبأعظم الذنوب الشرك، والحسد بل  قلت:

 (: 819فائدة )

 من الباطل.  ا الحق يدفع كثيرً  قيل:

 نسأل اهلل العافية.  ،بل جوالت  ؛لكن الباطل له جولة  قلت:

 
 (.35ص)ذكره السعدي يف هبجة قلوب األبرار ( 1)

 (. 1/83ذكره السخاوي يف الجواهر والدرر ) (2)

كلدة  (3) بن  الحارث  كالم  المشهور  ،من  العرب  مرفوعً و  ،طبيب  يصحروي  وال  يا  شرح  .  التنوير  نظر: 

 (.611ص)والمقاصد الحسنة  ،(2/412لصغير )الجامع ا

 (.95أخرجه البخاري )( 4)
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 (: 820فائدة )

 وأثقل من جبل.  ، الواجب أخف من ريشة قيل:

اهلل   قلت: أعانه  ريشة: على من  من  أخف  على  ،  الواجب  وأثقل من جبل: 

 من اعتمد على نفسه فقط. 

 (: 821دة )فائ

 بيضة اليوم خير من دجاجة الغد.  قيل:

خاطئة،  قلت: العبارة  الوجودي  وهذا  هذه  والملحدي مذهب  ن  ين 

 اآلخرة خير من الدنيا وما فيها للمؤمن.ون، يوالعلماني 

 (: 822فائدة )

 من يقل ما يرضيه، يسمع ما ال يرضيه.  قيل:

سواء    ؛ بالحق  ، والواجب أن يتكلم اإلنسان هذا ليس صحيًحا مطلًقا  قلت:

 . وليس رضى الخلق ،أو ما ال يرضيه، فالمهم رضى اهلل   ،سمع ما يرضيه

 (: 823فائدة )

 . (1) كل ت األبصار ،ت األنصار إذا قل   قيل:

 اهلل فال ناصر له.  ،من لم ينصره قلت:

 (:824فائدة )

 فاز من سلم من شر نفسه.  قيل:

 ولكن هل يوجد.  ،صدقت قلت:

 
 (. 2/344وربيع األبرار) ،( 2/314نظر: صبح األعشى )ي (1)
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 (: 825فائدة )

 اتقاء الشر. الخير  ابتغاء قيل:

 لكن الخير قد ال يتوصل إليه إال بارتكاب بعض الشرور.  قلت:

 (: 826فائدة )

 أوحش من الوحدة.  ال شيء  قيل:

 .(1) والوحدة آنس من شرار اإلخوان تكملتها: قلت:

 (: 827فائدة )

 .(2) فإن أبى فجمرة ة، أعط أخاك تمر قيل:

 أبى ضاعفت له.   رة فإن فأنا أعطيه تم ،أعوذ باهلل أن أكون كذلك  قلت:

 (: 828فائدة )

 أشرقت على الكل.   ، إذا أشرقت الشمس قيل:

وليس صحيًحا  قلت: يكون ظالًما،  اآلخر  الكرة  فجانب  سحاب    يأيتقد  ، 

 يحجبها عن البعض.فثقيل 

 (: 829فائدة )

 وال أحد يدري من يحصد.  ،وآخر يبذر  ،واحد يحرث  قيل:

 ر كله. األمه للف ،واحد ويحصد  وربما يحرث ويبذر قلت:

 (: 830فائدة )

 وللمستأجر ألف بيت.   ،للمالك بيت واحد  قيل:

 الملك للمالك.  قلت:

 
 (.1/362ذكره الزمخشري يف ربيع األبرار ) (1)

 (. 16ص)يف التمثيل والمحاضرة  والثعالبي ،(1/96ذكره الزمخشري يف أساس البالغة )( 2)
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 (: 831فائدة )

 .(1) السيف أهول ما يرى مسلواًل  قيل:

: يا رسول اهلل، ما بال المؤمنين  للنبي    رجلولذلك قال    قلت:

 . (2) «نةكفى ببارقة السيوف على رأسه فتيفتنون يف قبورهم إال الشهيد؟ قال: »

 (: 832فائدة )

ين قيل: ين ، من استهان بالد   . (3) انخرط يف سلك األذل 

هبم  كما    قلت: وهملجت  البغال،  هبم  طقطقت  وإن  إهنم  الحسن:  قال 

 . (4) فإن ذل المعصية يف رقاهبم، أبى اهلل أن يذل إال من عصاه ،الرباذين

 (: 833فائدة )

 األسد ال يصيد الفئران.  قيل:

، وربما أراد  وهو المرض الخبيث  ،بب الطاعونبما تس ألن الفئران ر  قلت:

 . وال يحرتس منهم ،أن القوي ال ينشغل بالضعفاء

 (:834فائدة )

 .(5)بركة العمر حسن العمل قيل:

 وكثرة المستفيدين منه.  ،وآثاره وامتداده قلت:

 
 لي بن الجهم والبيت بتمامه: هذا شطر بيت لع  (1)

ه   زا عن         ه  ثياب           ه  أن  ب           اب           ا ع   م          

 

ر   مس      لوًَّل   ا ي        ل  م        و  يف  أه         فالس      ا

 
 (.320ص)وطبقات الشعراء، ابن المعتز  (، 135ص)نظر: عيار الشعر ي

 وصححه األلباين.  ،(2053أخرجه النسائي )( 2)

 (.3/555كره صاحب لطائف اإلشارت )ذ (3)

 (.146ص)والجواب الكايف  (،31ص)الجديرة باإلذاعة  نظر: الحكمي( 4)

 (.2/67نظر: مجاين األدب يف حدائق العرب )ي (5)
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 (: 835فائدة )

 يف العفو لذة ال نجدها يف االنتقام.  قيل:

 ڭ ڭ ڭ ۓژلقوله تعالى:    ،ضا اهللاللذة نجدها يف طلب ر  قلت:

 .[40]الشورى: ژۇ ڭ

 (: 836فائدة )

 حج مربور وسعي مشكور.  قيل:

ذلك  قلت: يكون  أن  اهلل  ما  ،  أسأل  فَقاَل:   ! الحاج  أكثر  ما  عمر:  البن  قيل 

 .(1) أقل هم! وَقاَل: الركُب كثير، والحاج  قليل

 (: 837فائدة )

 من شرفت ذاته، كثرت حسناته.  قيل:

 وال شريف إال من شرفت. ، إنه ال خير إال خيركاللهم  قلت:

 (: 838فائدة )

 خير من ألف ميعاد.  ةٍ فَ دْ رب ُص  قيل:

 . كل شيء بقدر  قلت:

 (: 839فائدة )

 انصر أخاك ظالًما أو مظلوًما.  قيل:

 . (2)بحيث تمنعه عن الظلم قلت:

 
 (.75ص)نظر: معارف اإلنعام وفضل الشهور واأليام ي (1)

فقال رجل:    ،«او مظلومً أ  ،اانصر أخاك ظالمً : »يشير إلى حديث أنس، قال: قال رسول اهلل    (2)

تحجزه، أو تمنعه، من  ا كيف أنصره؟ قال: »ا، أفرأيت إذا كان ظالمً ان مظلومً يا رسول اهلل، أنصره إذا ك

 (.6952أخرجه البخاري ) ،«فإن ذلك نصره ؛الظلم
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 (:840فائدة )

 .تسلم من بوائقهم  ،قارب إخوانك يف خالئقهم قيل:

 معصية.  غير  يف قلت:

 (:841فائدة )

 .(1) الشر قليله كثير قيل:

 عوذ باهلل منه كله. لذلك قالوا: ومعظم النار من مستصغر الشرر، ن قلت:

 (:842فائدة )

 نمر  مفرتس أمامك، خير من ذئب خائن وراءك. قيل:

 . يئهما سكال قلت:

 (:843فائدة )

 من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقاًل.  قيل:

 ته أال  يكون له خصم. ن سعادبل م قلت:

 (:844فائدة )

 السكوت عالمة الرضا.  قيل:

هذا صحيًحا   قلت: حالة سك  ، ليس  البكرو إال يف  أهلها  ،ت  سألها  عن    إذا 

 . القبول للخاطب

 (:845فائدة )

 وإما أن يشفع.   ، الصدق إما أن ينفع قيل:

 فهو نافع على كل وجه.  فقلت:

 
 .(263ص)واللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب  ،( 1/367نظر: مجمع األمثال )ي (1)
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 (:846فائدة )

 فليصل لسانك بالشكر.  ،فأةالمكا  إذا قصرت يدك عن قيل:

الحديث    قلت: بن زيد ففي  اهلل    ،عن أسامة  قال رسول  : قال: 

 . (1)«فقد أبلغ يف الثناء ،امن صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك اَّلل خيرً »

 (:847فائدة )

  من أن أطلبها بالد   نْ أَلَ  قيل:
 ن. يْ أطلب الدنيا بمزمار، أحب إلي

َ   قلت:
 
ا  ن  أل أشد  لدنيا  طلب  فيها  ورد  التي  العظيمة،  الكبائر  من  بالدين 

 الوعيد. 

 (:848فائدة )

 . (2)إذا فزع الفؤاد ذهب الرقاد قيل:

 . ، فالخائف القلق ال يهنأ بنومصدقت قلت:

 (:849فائدة )

ب ال يجعُل الحمار حصاًنا.  قيل: ْرج الُمذه   الس 

مدلاًل   قلت: حماًرا  يجعله  يفولكنه  التغيير  أن  يريد  المظ،  يستلزم   ال  هر، 

 . تغييًرا يف الجوهر

 (: 850فائدة )

 البعيد عن العين بعيد عن القلب.  قيل:

 ليس يف كل شيء.  قلت:

 
 وصححه األلباين.  ،(2035أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.2/92وجمهرة األمثال ) ،(389/ 1اللغة ) نظر: المزهر يف علومي (2)
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 (: 851فائدة )

 وغًدا أمر. ، اليوم خمر قيل:

الخمر أم الخبائث، وهذه العبارة قالها امرؤ القيس الشاعر الجاهلي،    قلت:

 .(1) ا بالخمرمولعً   ، وكانوهو على مائدة الشراب  ،لما بلغه قتل أبيه 

 (: 852فائدة )

إذا عز  أخوك فهن قيل:
 (2) . 

مثاًل   لت:ق الرأي يضرب  عن  للتنازل  برأي    ،  والعمل  العناد،  مركب  وترك 

 الجماعة. 

 (: 853فائدة )

 . (3) ال تأكل خبزك على مائدة غيرك قيل:

 أو ما المانع إذا كان الغير صديق أو شبهه.   ؟لماذا قلت:

 (:854فائدة )

 من العلقم. أمر  :قيل

،  عسى أن تكرهوا شيًئايقال للشيء الشديد يأيت على اإلنسان، ولكن    قلت:

 . ويكون فيه خير كثير

 (: 855فائدة )

 وتذهب كالغزال.  ،الثروة تأيت كالسلحفاة قيل:

 هذا ينطبق على الصحة أيًضا.  قلت:

 
 (. 50ص)واالشتقاق، ابن دريد  ،(6/98نظر: الدر المصون )ي (1)

 (. 94ص)نظر: أمثال العرب ي( 2)

 (.2/257نظر: مجمع األمثال )ي (3)
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 (: 856فائدة )

 شر األصحاب من لم ينجع فيه العتاب.  قيل:

أحس   قلت: قوما  ما  طالب  ن  أبي  بن  علي  أخاك  :  اله  عاتب 

 . (1) عليه  باإلفضاله واردد شر   ، إليه  باإلحسان

 (: 857فائدة )

 خير األعمال ما كان ديمة. قيل:

عائشة    قلت: قالت  اهلل    ،كما  رسول  عمل  كان  »  :يف 

 . (2) يستطيع« عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي  

 (: 858فائدة )

 . (3)رجالناق ال أع حرصأذل ال قيل:

 والفقر والدين.  قلت:

 (: 859فائدة )

 .(4)إن لم يكن وفاق ففراق قيل:

 ليس يف كل األحوال. قلت:

 
 (.548ص)نظر: غرر الخصائص الواضحة  ي (1)

 (. 783(، ومسلم )6466اري )أخرجه البخ (2)

 يخاطب به سلم بن عمرو، والبيت بتمامه: ،هيةشطر بيت ألبي العتا ( 3)

 تع        الى اَّلل ي        ا س        لم ب        ن عم        رو

 

 أذل الح            رِّ أعن            اق الرج            ال 

 
 (. 3/277وربيع األبرار ) ،(2/351ووفيات األعيان ) ،(112/ 14نظر: مختصر تاريخ دمشق )ي

 (. 2/303در الفريد )وال  ،(1/51نظر: مجمع األمثال )ي (4)
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 (: 860فائدة )

 .(1) لْب لْب َس من غَ  قيل:

 . ، بدليل يوم: اذهبوا فأنتم الطلقاءليس يف كل األحوال  قلت:

 (: 861فائدة )

 مودة العدو ال تنفع.  قيل:

 لسكين. كمثل صلح اللحم وا قلت:

 (: 862فائدة )

 أعز من الولد ولد الولد.  قيل:

 . اليس هذا صحيحً  قلت:

 (: 863فائدة )

 وآخره ندم.  ،أول الغضب جنون قيل:

 كان هلل. إذا إال   قلت:

 (:864فائدة )

 وليس هدًفا.  ،النجاح رحلة قيل:

 ليس يف كل الحاالت.  قلت:

 (: 865فائدة )

 لكن ال حدود للغباء.   ،للذكاء حدود قيل:

 خالق األشياء.   اما عد  ،ل شيء هنايةلك لت:ق

 
 (. 7/353والعين للخليل ) ،(1/293وغريب الحديث للخطابي ) ،(1/65نظر: هتذيب اللغة )ي (1)
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 (: 866فائدة )

 .(1) وأنفس ما للفتى ُلبٌّهُ  قيل:

 إذا كان همه عمل الصالحات.  قلت:

 (: 867فائدة )

 .(2) على ابن الصقر أن يشبه الصقر وحقٌّ  قيل:

 قد يشبهه بالشكل فقط. قلت:

 (: 868فائدة )

 . (3)ليس له دواء  داء الجهل قيل:

 الدواء. لم هو أليس التع قلت:

 (: 869فائدة )

 النقد صابون القلوب. قيل:

 . والنصحبل العتاب  ؛ليس األمر كذلك  قلت:

 (: 870فائدة )

 هلك من تبع هواه.  قيل:

 وسلم غيره منه.  ، ليته هلك قلت:

 
 صدر بيت للمتنبي، وتمامه:  (1)

ه   وذو الل                       بِّ   يك                       ره  إنفاق                        

 

 

 (.4/83وهناية األرب يف فنون األدب ) (،133ص)نظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه ي

 (.2/124ومعاهد التنصيص ) (،367ص )لمحاضرة نظر: التمثيل واي (2)

 (.6/427والدر الفريد وبيت القصيد )(، 5ص)ر: السحر الحالل نظي( 3)
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 (: 871فائدة )

 .(1) من تأنى أدرك ما تمنى قيل:

 : (2) قال القطامي   .وال يف كل األحوال ،ليس دائًما  قلت:

 وم ج    ل أم    رهمف    ات ق      وربم    ا

 

 م  ن الت  أين وك  ان الح  زم ل  و عجل  وا 

 (: 872فائدة ) 

 . (3) مرة الفطام ،اإلمارة حلوة الرضاع  قيل:

 العمل لآلخرة. اما عد  ، وما فيها ،هذه حال الدنيا كلها  قلت:

 (: 873فائدة )

 . (4) بقدر السرور يكون التنغيص قيل:

 أعوذ باهلل من التشاؤم. قلت:

 (:874فائدة )

 .(5) خير من الندم على القول ، على السكوتالندم   قيل:

 :(6) يضرب يف وجوب حفظ اللسان، قال الشاعرقلت: 

 
المولدة  ي  (1) األمثال  )  (،102ص )نظر:  األمثال  الواضحة   ،(2/327ومجمع  الخصائص  وغرر 

 (.442ص)

 (.123ص)واللطائف والظرائف (، 142ص)نظر: اإلعجاز واإليجاز ي (2)

 (. 1/128صائر والذخائر )والب (،76ص)نظر: المحاسن واألضداد ي ر.مار بن ياسلع( 3)

 (.1/120نظر: مجمع األمثال )ي (4)

 (. 2/346ومجمع األمثال ) (،44ص)نظر: األمثال، ابن سالم ي (5)

 (. 64ص)نظر: أدب الخواص ي (6)
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 إن ك    ان يعجب    ك الس    كوت فإن    ه

 

 ق   د ك    ان يعج    ب قبل    ك األخي    ارا 

 ول    ئن ن    دمت عل    ى س    كوت  م    رةً  

 

 فلق    د ن    دمت عل    ى الك    الم م    رارا 

 (: 875فائدة ) 

 هو بيت بال روح.  ، يخلو من كتاب بيت قيل:

 كتبها مالحدة وشياطين فال تعمم.   ،اهلل بعض الكتب رحمك :قلت

 (: 876فائدة )

 حتى ال تفقد الموجود.   ،ال تفكر يف المفقود قيل:

 لكي تحافظ على الموجود.  ،بل فكر كيف فقد قلت:

 (: 877فائدة )

 العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص.  قيل:

صحيحً   قلت: الكالم  هذا  إذا    ا،ليس  شيء  عنفكل  نقص   زاد  إال    ،حده 

 العمل الصالح. 

 (: 878فائدة )

 . استدبارهستقبال الموت خير من ا قيل:

 . اوممكنً  اإذا كان الهدف شرعيًّ  قلت:

 (: 879فائدة )

 .(1) من أفضل المعروف إغاثة الملهوف  قيل:

 ذلك. على والحمد هلل الذي أقدرنا   قلت:

 
 .(33ص)طرف والمست ،(1/331ومحاضرات األدباء ) (،432ص )نظر: التمثيل والمحاضرة ي( 1)
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 (: 880فائدة )

 .(1) حق يضر خير من باطل يسر قيل:

 بل ينفع.  ؛ال يضر  الحق :قلت

 (: 881فائدة )

 .(2) إن  قول الحقِّ لم يدع لي صديًقا قيل:

 يكفي أن ترضي ربك.  قلت:

 (: 882فائدة )

 . لكل داء دواء   قيل:

 .(3) من يداويها   أعيْت  إال الحماقةَ   ،به ستطب  يُ  قلت:

 (: 883فائدة )

 . (4) حفظ اللسان خير الخالل   قيل:

 ذكر اهلل أناء الليل والنهار. ب لسان نطق ال وأخير من ذلك  قلت:

 (:884فائدة )

 .(5) كالجوهر المكنون يف الوعاء  ،الوجه المصون بالحياء قيل:

 بل كالقمر المحجوب بالسحاب.  قلت:

 
 (.1/532ومعجم اللغة العربية المعاصرة ) (،34ص)طرف والمست، (2/73نظر: مجاين األدب )ي( 1)

ذر.  (  2) أبي  عن  )ييروى  األمثال  مجمع  األدب   ،(2/109نظر:  وآالت  اللغة  قواعد  يف  واللباب 

 (.294ص)

 (. 2/226ريد )والعقد الف ، (2/39وربيع األبرار ) ،(3/268نظر: التذكرة الحمدونية )ي (3)

 (. 1/123ألمثال للهاشمي )وا ،( 1/242نظر: مجمع األمثال )ي (4)

 (.139ص)والمستطرف  ، (2/120وربيع األبرار ) ،(9/203نظر: البصائر والذخائر )ي( 5)
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 (: 885فائدة )

 إكرام الحاج يف حسن معاملته.  قيل:

وكفايته وحمايته، وهي سنة قديمة، فقد كانت    ،ويف إطعامه وسقايته  قلت:

تخ من  قريش  الطعام رج  به  فيشرتي  ُقصيًّا،  وتعطيه  الموسم،  أيام  أموالها 

 .(1) حتى تنقضي أيام الموسم ،والشراب، فال يزالون يطعمون الحاج ويسقوهنم 

 (: 886فائدة )

 . (2)البطر عند الرخاء ُحمق قيل:

 ويزيل النعمة.  قلت:

 (: 887فائدة )

 . (3) بلغ السيل الزُبى قيل:

 ن. منذ زم بل  ؛وليس اليوم ،نعم قلت:

 (: 888فائدة )

 وافق كلمة.  حظٌّ  قيل:

 . تقال يف الكالم يقال على غير ترتيب، فيقع موقعه يف النفوس قلت:

ولهذه الكلمة قصة، وهي أن الحجاج بن يوسف لما قتل ابن األشعث، بعث 

الفتح، كتاب  ومعه  مروان،  بن  الملك  عبد  إلى  برأسه  شأس  بن  و  عمر  بن   َعرار 

ان السعدية تعيره    أم    ة عمٍرو ن أمٍة سوداء، وكانت امرأ أسود م  هذا   رار َوَكاَن عَ  َحس 

 
 (.1/217ومواسم العرب ) ،(1/405نظر: غريب الحديث، ابن الجوزي )ي( 1)

 (.1/493وجمهرة األمثال ) (،264ص)الفاخر و (،417ص)أبي الشيخ ، نظر: أمثال الحديثي (2)

 (. 4/13ومعجم ديوان العرب ) ،(2/1022وجمهرة اللغة ) ، (7/392: العين )نظري (3)

بى. ابيُة التي ال َيْعلوها الماُء، وهي واحدُة الز  ، الر 
بْيُة: ُحفرة  ُتْحَفُر لألَسد   والز 



 

589 

عَ   ، ب ه   أمرُ رارً وتؤذي  أعياه  فلما  وتشتمه،  شأن ا  ف ي  إصالحها  على  يقدر  ولم  ها، 

تبعتها نفسه، وله فيها  عَ  ُثم   اْلَمل ك    أشعار كثيرة. ويف عراٍر  رار طلقها،  َعْبد  فجعل 

اج، فكلما شك اْلَحج  كتاب  َعْنُه عرارً   ، يءٍ ف ي ش  يقرأ  َعْبد سأل  فأخربه، فعجب  ا 

 :بقول عمٍرو أبي عرار، فقال   فتمثل   ، اْلَمل ك  من بيانه وفصاحته مع سواده

 ا إن يك    ن غي    ر واض    حوإن ع    رارً 

 

  العم  م ذا المنك  ِب  الج  ون   ف  إين أح  ب   

ا َيا أمير  فضحك عرار، فقال عبد الملك: مالك تضحك! َفَقاَل: أتعرف عرارً  

،   ، مؤمنينال ي قيل ف يه  َهَذا الشعر؟ َقاَل: ال. قال: فأنا ُهَو. فضحك َعْبد اْلَمل ك  ال ذ 

 . (1) وافق كلمة، وأحسن جائزته، ووجهه ُثم  َقاَل: حظٌّ 

 (: 889فائدة )

 .(2) التجلد وال التبلد قيل:

 . ة مع االحتسابوالعرب ،عسى أن يوفقنا اهلل للتجلد قلت:

 (: 890فائدة )

 ن تقاس حياة اإلنسان. بالسنيليس  قيل:

 وإنما بما يقدم من إحسان ومعروف وعمل صالح.  قلت:

 (: 891فائدة )

 من يغرق يتعلق بعود قش.  قيل:

 إذا وجده.  قلت:

 
مين  (1) يف  االستيعاب  )عظر:  األصحاب  )وتا   ،(3/1181رفة  دمشق  بالوفيات   ،(40/162ريخ  والوايف 

(19/356.) 

 (. 6/34والتذكرة الحمدونية ) ،(1/83وجمهرة األمثال ) (،113ص)نظر: األمثال، ابن سالم ي( 2)
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 (: 892فائدة )

 .(1) كالمستغيث من الرمضاء بالنار، عند كربته  والمستجير بعمر قيل:

ا قيل:  نه، كميضرب لمن هرب من شيء مكروه، فوقع فيما هو أشد م قلت:

 . (2)فر من الموت ويف الموت وقع

 (: 893فائدة )

 .(3) عند الشدائد تذهب األحقاد قيل:

 وربما تزيدها.  قلت:

 (:894فائدة )

 .(4) الفرع أول النتاج قيل:

 بل هو أعاله.  قلت:

 (: 895فائدة )

 يف النسيان سعادة اإلنسان.  قيل:

 ما خلق ألجله.   يإال إذا نس  قلت:

 
 (.2/19والمستقصى يف أمثال العرب ) ،(1/374ومجمع األمثال ) (،94ص)نظر: الفاخر ي (1)

 شطر بيت ذكره أبو دالمة، وتمامه:( 2)

 رج         ه ح         ب الطم         عوخ         ارج أخ

 

 ف      ر م      ن الم      وت ويف الم      وت وق      ع 

 (.2/765والشعر والشعراء ) ،(1/279وعيون األخبار ) ،(1/128: العقد الفريد )نظري 

 قال عويف القوايف: ( 3)

ه ة  إِن       ا يح 
ي الناص       ِ ه  ن فس       ِ  نخل       ت ل        

 

هب األحق         اد  د الش         دائد ت         ذ   ِعن          

 (.1/350رة األمثال )وجمه ،(1/91لتربيزي )، اشرح ديوان الحماسة نظر:ي 

 (. 2/77مجمع األمثال ) ينظر:( 4)
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 (: 896فائدة )

 . (1) ينتصف حليم من جهولال  ل:قي

صدقت، ألن الحليم ال يستطيع مجاراته يف جهله وسفاهته، ولذلك    قلت:

 [.199األعراف:] ژچ چ ڃژقال تعالى:  

 (: 897فائدة )

 . (2)حبك الشيء يعمي ويصم قيل:

 . هذا يف أمور الدنيا، أما أمور اآلخرة، فإن محبتها تزيد البصيرة قلت:

التوحيدي حيان  أبو  ما  و  :(3)قال  على  مقصورة  الصفة  هبذه  المحبة  هذه 

ين فإن  حب ك لها ال يعمي    ، اتصل بالدنيا وأسباهبا، فأما أمور اآلخرة وطرائق الد 

، بل يزيدك يف سمعك  وطهارة خاطرك.  ،ونور قلبك  ،وضياء بصرك  ،وال يصم 

 (: 898فائدة )

 .(4) ما أخذت  لكفٍّ ولكن  ،ما رأت  ليس لعينٍ  قيل:

 ليد ما استحقت شرًعا. للعين وا بل  ،ا وال هذليس هذا  قلت:

 
 (.2/277والمستقصى ) ،(2/237ومجمع األمثال ) ،(3/40نظر: العقد الفريد )ي (1)

عن أبي   ،( 21694وأحمد يف مسنده )  ،(1454أخرجه أبو داود )  ،ا عن النبي  روي مرفوعً   (2)

 الدرداء، وفيه ضعف. 

 (.7/207نظر: البصائر والذخائر )ي (3)

ورآه آخر فأخذه، فقال الذي لم يأخذه: أنا رأيته قبلك،   ،يأخذه   أبَصَر شيئًا مطروًحا فلمأصله أن رجاًل   (4)

أَخَذْت.   ما  ليٍد  رأت، ولكن  ما  لعيٍن  ليس  الحكم:  َفَقال  )يفتحاكما،  األمثال  ، (2/177نظر: مجمع 

 (. 6/82ونثر الدر ) ،(7/54والتذكرة الحمدونية )
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 (: 899فائدة )

 .(1) الهارب ةُ ن  الليل ُج  قيل:

 . (2) الراغب ةُ ن وَج  قلت:

 (: 900فائدة )

 . (3) ال حسب كالتواضع، وال شرف كالعلم قيل:

رفعة    قلت:  تعالى: وكالهما  قال  واآلخرة،  الدنيا   جت يب ىب مبژ  يف 

ا نقصت  م : »   ، وقال النبي [ 11المجادلة: ]   ژيت ىت مت خت حت

 . ( 4) « ا، وما تواضع أحد َّلل إَّل رفعه اَّلل ا بعفو إَّل عزًّ من مال، وما زاد اَّلل عبًد   صدقةٌ 

 (: 901فائدة )

 . (5) من زرع المعروف حصد الشكر قيل:

 . عند اهللكان علمه   أيًّاواألجر  قلت:

 (: 902فائدة )

 .(6) التائب من الذنب كمن ال ذنب له قيل:

 والتوبة النصوح. ،الذنوب غفران  اللهم إنني أسألك قلت:

 
 (.2/107والمثل السائر ) (،153ص )مثيل والمحاضرة نظر: التي (1)

 والمناجاة.  ،والدعاء ،والقيام ،والشكر ،لمن أراد أن يتقرب إلى اهلل تعالى بالذكر (2)

 (. 1/124ونثر الدر ) ،(1/11نظر: البصائر والذخائر )ي (3)

 (، عن أبي هريرة.2588أخرجه مسلم ) (4)

 (.2/327نظر: مجمع األمثال )ي (5)

 اين. وحسنه األلب . (، عن ابن مسعود4250) خرجه ابن ماجهأ (6)



 

593 

 (: 903فائدة )

 .  (1) ويتفاضلون بالتقوى واإلحسان ،الناس سواسية كأسنان المشط قيل:

فإذا كانوا يتفاضلون بالتقوى واألعمال الصالحة، فبذلك ال يكونون    قلت:

 سواسية. 

 (:904فائدة )

 .(2) األمل خبز البؤساء قيل:

 وبحوادث الزمان.  ،سادهمبل هو نعمة كربى للمصابين بأج قلت:

 (: 905فائدة )

 خير من صديق مزيف.  ،عدو صريح  قيل:

احذر من تأمنه، فودائع  قيل: ، ولكن كما لبتةأهما ال خير فيهما كال قلت:

 . (3) ، وقيل: قل من يؤذيك إال من تعرفهالناس ال تضيع إال عند الثقات

 (: 906فائدة )

 . (4) رضا الناس غاية ال تدرك قيل:

من  يتناق  هكذا   قلت: تكون  بتكملتها  وأهنا  مكتملة،  غير  مبتورة  الناس  لها 

 أروع الحكم. 

 
  ، (، عن سهل بن سعد949ا بنحوه بإسناد ضعيف؛ أخرجه الدوالبي يف الكنى واأللقاب )ورد مرفوعً   (1)

طِ ولفظه:   ش  ن اِن ال م  أ س  ا النااس  ك  افِي ةِ ،  »إِنام  ل ون  بِال ع  اض  ا ي ت ف  إِنام  ن  َّل    ،و  ب  م  ح  ا ت ر      ف ال  ت ص  ي ر   ل ك  ِمث ل  م 

 .«اضعيف جدًّ » وقال األلباين:، (، عن أنس بن مالك166الشيخ يف أمثال الحديث )أبو أخرجه و ل ه «.

 مثل إنجليزي ال يصح.  (2)

 (.2/23نظر: محاضرات األدباء )ي (3)

المختلفة  (4) المصادر  يف  وردت  )ين  .هكذا  الفريد  العقد  الحديث  ،(2/186ظر:  الشيخ  ، وأمثال   أبي 

 (.277ص) واألمثال، ابن سالم  (،417ص)
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الناس غاية ال تدرك، ورضا اهلل غاية ال ترتك،    والحكمة كاملة هي: )رضا 

 فاترك ما ال يدرك، وأدرك ما ال يرتك(. 

 أرضى اهلل عنه الناس.  ، ثم اعلم أن من أرضى اهلل 

 (: 907فائدة )

 الصاحب ساحب.  قيل:

 .(1) سراق والطبع  قلت:

 (: 908فائدة )

 .(2)شر العمى، عمى القلب قيل:

تعالى:    قلت: ،  [ 198ألعراف:]ا  ژڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژقال 

 . [46لحج:]ا ژىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئژوقال: 

 (: 909فائدة )

 .(3) االعرتاف يهدم االقرتاف قيل:

والتوبة  قلت: الندم  مع  كان  المظالم   إذا  االفتخار  ورد  مع  كان  إذا  وأما   ،

 فهو الفسوق.  التبجحو

 (: 910فائدة )

 أفكارك لك، لكن أقوالك لغيرك.  قيل:

 صح. أهذا  ، عليك  لك أو لكن أقوالك قلت:

 
 (. 7/652هكذا ذكره الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة ) (1)

 (.1/139وجمهرة خطب العرب ) ،(3/15نظر: العقد الفريد )ي( 2)

 (.2/31ومجمع األمثال ) ،(3/113وعيون األخبار ) ،(10/557نظر: شعب اإليمان )ي( 3)
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 (: 911فائدة )

 .(1) غفلتهم عما يفعلون ؛من أشرف فعال الكرام قيل:

فالمفروض    قلت: الشريرة  األفعال  أما  يراؤون،  ال  بحيث  والرب  الخير  من 

 نها. الندم والتوبة وعدم الغفلة ع

 (: 912ائدة )ف

 من سعادة المرء العمل الصالح.  قيل:

 والمرأة الصالحة.  قلت:

 (: 913فائدة )

 .(2) من طلب العال سهر الليلي قيل:

 :(3) قال الشاعر وأجاد قلت:

ي  
الِ ع       ب  ال م  ت س       دِّ ت ك  ِر ال ك       د   بِق      

 

ي   
الِ ي      ِهر  اللا ال  س      ب  ال ع      ل      ن  ط  م       و 

ما   زا ث         م  ال ع       ِ و  ر  ن         ت        ي اًل  ت   ام  ل        

 

ي   
ب  الا ل   ِ ل     ن  ط  ر  م     ِّ  ال ب ح     و   يغ    

ي   
الِ و  ِم ال ع       ال ِهم  ِب ب     ِ ع       و  ال ك  ل        ع 

 

ي   
الِ ي       رِ اللا ه  ي  س      

ِء ف     ِ ر  ز  ال م       ع     ِ  و 

دي   رِ ك       ي       ن  غ 
ال  م     ِ ام  ال ع       ن  ر  م        و 

 

الِ   ح     ِب ال م  ل     ي  ط 
ر  ف   ِ اع  ال ع م      أ ض    

و    ت  الن    ا ك      ب    ِّ ت ر  ي  م  ر 
الِ ي      ي  اللا

 ي  ف    ِ

 

ي   
الِ و  ل ى ال م      و  ا م     اك  ي      ِل ِرض      أل ج    

م    ي ِل ِعل       
ص      ِ ى ت ح  نِي  إِل        ق  فِّ و   ف       

 

ي   
الِ ع        ى ال م  ى أ ق ص        ي  إِل       

ن     ِ غ  ب لِّ  و 

 
 

 (. 2/312نظر: الكشكول )ي( 1)

البيان )ي(  2) الفر  ،(2/49نظر: روح  سب إلى الشافعي يف قالدة النحر يف وفيات  (، ونُ 5/326يد )والدر 

 (. 2/375أعيان الدهر )

 (.5/ 18ذكره العالمة محمد األمين الهرري يف تفسيره حدائق الروح ) (3)
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 (:914فائدة )

 كل باب يغلق إال باب الموت.  قيل:

د غرغرة  إال عن ،  بل باب اهلل ورحماته وإحسانه وكرمه ولطفه ال يغلق  قلت:

 . الميت الكافر

 (: 915فائدة )

 واألخذ مذلة.  ، العطاء شرف قيل:

اليد العليا خير من  : »، والصحيح قوله  ليس ذلك مطلًقا  قلت:

 .(1) «اليد السفلى

 (: 916فائدة )

 ما ينسى ال يؤسف عليه.  قيل:

 نسى من األعمال الصالحة. يُ  فيما ليس كذلك  قلت:

 (: 917فائدة )

 رة. ب اآلخالموت با قيل:

 الوالدة باب الدنيا واآلخرة. و قلت:

 (: 918فائدة )

ا لهواه قيل:  .(2) أصرب الناس من كان رأيه رادًّ

 وهل يوجد.  قلت:

 
 (، عن حكيم بن حزام. 1034(، ومسلم )1427أخرجه البخاري ) (1)

من  (2) العاص.    يروى  بن  عمرو  )يكالم  والتبيين  البيان  للمربد   ،(3/106نظر:   (،123ص)  والفاضل 

 (. 46/85وتاريخ دمشق )
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 (: 919فائدة )

 غيره.ب السعيد من وعظ  قيل:

 .(1) الشقي من شقي يف بطن أمهو قلت:

 (: 920فائدة )

 ال. والعمر رح   ،المال عارية  قيل:

 العباد أيهم أحسن عماًل.  ليبلوَ  ؛اهلل كالهما منحة من  قلت:

 (: 921فائدة )

 . (2)رب كلمة سلبت نعمة قيل:

 صاحبها النار.   ترب كلمة أدخلو قلت:

 (: 922فائدة )

 بالخبز وحده يحيا اإلنسان.  ليسقيل: 

 نعم ولكن بدونه ال يحيا.  قلت:

 (: 923فائدة )

 يدركه. المرء ما كل ما يتمنى  قيل:

 : (3) هقول فيهذا شطر للمتنبي ي قلت:

ه   ِرك     ء  ي د  ر  ى الم     ن   ا ا ي ت م  ل  م     ا ك      م    

 

ن    ف  ت ِهي الس    ا َّل  ت ش    اح  بِم    ي    رِي الرِّ   ت ج   

  
 (. 2/693أبي نعيم )ة، نظر: معرفة الصحاب. يمن كالم ابن مسعود (1)

 (.132ص)والمستطرف   ،(1/305ومجمع األمثال ) (،36ص )نظر: التمثيل والمحاضرة ي (2)

 (. 1/163) المتنبي للعكربي وشرح ديوان    ، ( 248/ 3وأمالي ابن الشجري )   ، ( 252/ 1) نظر: يتيمة الدهر  ي   ( 3) 
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 (:924فائدة )

 من قنع بالرزق استغنى عن الخلق.  قيل:

 .(1) قنع بالميسور  ،ومن رضي بالمقدور قلت:

 (: 925فائدة )

 . (2) قبل يد عدوك، إذا لم يمكنك قطعها قيل:

 گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژژمن ذلك قوله تعالى:    خير  ت:قل

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 [. 35-34فصلت:]  ژہ ہ ۀ ۀ ڻ

 (: 926فائدة )

 .(3) من أهان ماله أكرم نفسه قيل:

 ليس مطلًقا.  قلت:

 (: 927فائدة )

 ما لجرح بميت إيالم. قيل:

 :(4) يقول فيه ،هذا شطر بيت للمتنبي قلت:

 لي     هع وان  ن يس     هل اله      م     ن يه       
 

 م        ا لج        رح بمي        ت إي        الم 
 

 
ومفيد العلوم   (،207ص)نظر: أنس المسجون وراحة المحزون  يمما نسب إلى علي بن أبي طالب.    (1)

 (. 393ص)ومبيد الهموم 

 (.394ص)نظر: مفيد العلوم ومبيد الهموم  ي( 2)

 (. 106ص )واألمثال المولدة  ،( 2/327ومجمع األمثال ) ،(307ص )نظر: التمثيل والمحاضرة ي (3)

 (.1/250ويتيمة الدهر )  (،165ص)الوساطة بين المتنبي وخصومه  :نظري (4)
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 (: 928فائدة )

 شر الوصل وصل ال يدوم.  قيل:

 قال أبو الطيب المتنبي:  قلت:

رور   دي يف س        م  ِعن        د  الغ         أش       
 

تِق       اَّل  ن       ه  ص       اِحب ه  ان  ي ق ن  ع   ت        
 

َكم  المتنبي) قال ابن الجوزي:  . (هذا البيت من أحسن ح 

 (: 929فائدة )

 .من أعجب برأيه ضل قيل:

 (1) زل   وقيل: بعلمه   ،ومن استغنى بعقله  قلت:

 (: 930فائدة )

 . (2) وإما أن يشفع ،إما أن ينفع  : الصديق قيل:

 ليس كل صديق.  قلت:

 (: 931فائدة )

 جنة الرجل داره.  قيل:

 بل هي يف قلبه.  قلت:

 (: 932فائدة )

 النصح بين المأل تقريع. قيل:

 بل فضيحة.  قلت:

 
أبي حازم.    (1) كالم  )يمن  دمشق  تاريخ  اإلسالم  ،(22/62نظر:  اوتاريخ   ،( ومجمع   ،(3/664لذهبي 

 (.2/327األمثال )

 (.7ص)نظر: خاص الخاص للثعالبي يمن كالم يحيى بن خالد الربمكي. ( 2)
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 (: 933فائدة )

 ق.ن الخلال حسب كحس  قيل:

 ال حسب كالتقوى.  :قلت

 (:934فائدة )

 قيل: 

 وتع     الى اَّلل ي     ا س     عد ب     ن عم     ر

 

 الرج       ال  أعن       اق   أذل الح       رِّ   

 :قلت 

 ه    ب ال    دنيا تص    ير إلي    ك عف    ًوا

 

 

 (1)أل      يس مص      ير  ذاك إل      ى زوال  

 

 

 (: 935فائدة )

 والغني عن الشهية.  ،يبحث الفقير عن المأكل قيل:

اختالف   قلت: يبين  نرويجي  مثل  فالفقير    أحوال  هو  واألغنياء،  الفقراء 

يبحث عن المأكل، ألنه يف الغالب جائع، أما الغني فإن عنده الطعام والشراب،  

ولكنه مشغول بجمع المال واللهث وراءه، فلذلك ليست له شهية للطعام بسبب 

 انشغاله بأمواله. 

 (: 936فائدة )

 .(2) شر الفقر الخضوع قيل:

 ا.فرً ك كاد الفقر أن يكون   قلت:

 
ألبي  (  1) المعتز  ينالعتاهية.  البيتان  ابن  الشعراء،  طبقات  )  (،105ص)ظر:  األعيان    ، (2/351ووفيات 

 (. 3/277وربيع األبرار )

 (.3/45والعقد الفريد ) (،197ص) نظر: األمثال، ابن سالم ي ن.من وصايا أوس بن حارثة البنه مالك (2)
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 (: 937دة )فائ

 .(1) دعامة العقل الحلم قيل:

 التصرف المناسب.  قلت:

فكما أنه يصلح أعمال الجوارح    ، جماع القول: أن القلب مرسل ومستقبلو

 فإنه يتأثر بصالحها فيزداد قوة وثباًتا. 

 . (2)(العقل يف القلب وله اتصال بالدماغ) قال اإلمام أحمد:و

 (: 938فائدة )

 .(3) ل لهال ذلويركب الصعب من   قيل:

 . فيمشي على قدميه وال ذلواًل  وأحياًنا ال يجد صعًبا قلت:

 (: 939فائدة )

 ما أصعب أن تقف بينما يسير اآلخرون.  قيل:

 أو أن تركض على غير هدى.   ،أصعب منه أال  تعلم أنك واقف قلت:

 (:940فائدة )

 حب الوطن من اإليمان.  قيل:

 إذا كان فيه يظهر اإليمان.  قلت:

 
الفاخر  ي(  1) الصالح    (،263ص)نظر  )  (، 468ص)والجليس  والذخائر  ونسبه ألكثم    ، (9/78والبصائر 

 بن صيفي.

 (.404ص)نظر: التبيان يف أقسام القرآن يذكره ابن القيم عنه.  (2)

)ي  (3) الفريد  العقد  )  ،(3/31نظر:  األمثال  الشدائد  :َأي »  ،(2/422وجمهرة  على  نَفسه  اَل   ، يحمل  من 

ي لم يرض ،يجد َما َينَالُه ف ي سهولة ب ل ال ذ   . «والذلول السهل ،شط َلهُ َوَذل َك أن ،والصعب من اإْل 
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 (:941ة )فائد

 . (1) العقل السليم يف الجسم السليم قيل:

غير صحيحة  قلت: نظرية  مستشفيات    ، هذه  يف  يوجد  السليم  الجسم  ألن 

 المجانين كثيًرا، أجسامهم سليمة لكن ال عقول لهم. 

 (:942فائدة )

 :(2) قيل

 إذا ابتلي     ت فث     ق ب     اَّلل وارض ب     ه

 

 إن ال    ذي يكش    ف البل    و  ه    و اَّلل 

 حتى إن لم َيبتل.  ؛ره قويةده وشكثقتي باهلل بحم  قلت: 

 (:943فائدة )

 إخالص التوبة ُيسقط العقوبة.  قيل:

 بالنسبة لما بين المرء وربه، أما حقوق العباد فال.  قلت:

 (:944فائدة )

 من عاشر حكيًما مات عليًما.  قيل:

 قلت:

ل    ت  الخ    ؤون أمان    ة  إذا أن    ت حما

 

 (3)فإن   ك ق   د أس   ندتها ش   ر مس   ند 

 
 

الشيخ  (  1) ذكره  األطباء.  أمثال  رضا  من  رشيد  )محمد  المنار  تفسير  تفسيره  ،  (5/57يف  يف  والمراغي 

(2/218.) 

 (.319ص)والمستطرف  (،157ص )نظر: المحاسن واألضداد ي( 2)

)ي  (3) األخبار  عيون  )و  ،(1/98نظر:  األدباء  ا  ،( 1/357محاضرات  فنون  يف  األرب  ألدب وهناية 

(6/133.) 
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 (:945فائدة )

 : (1) يلق

 اح   ذر م   ن المظل   وم س   هًما ص   ائًبا

 

 

 

ه  َّل ي حج     ب     واعل     م ب     أنا دع     اء 

 

 
واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه  »  :أخذه من قول النبي    قلت:

 .(2) «وبين اَّلل حجاب

 (:946فائدة )

 :(3) قيل

 ي    ا ج    امع الم    ال يف ال    دنيا لوارث    ه

 

 

 ه  ل أن  ت بالم  ال بع  د الم  وت تنتف  ع 

 

 
بار   قلت: إن  اهللنعم  عنه،    ك  وتصدقوا  المال،  لصاحب  ودعوا  الورثة،  يف 

 وكان من حالل وأنفقه يف حالل. 

 (:947فائدة )

 .(4)كل ميسر لما خلق له  قيل:

 من محيط علمه وبحر ثقافته.  قلت:

 ***** 

 

 
وحياة الحيوان الكربى   (،15ص)والسحر الحالل يف الحكم واألمثال    ،(4/91نظر: مجاين األدب )ي(  1)

(1/51.) 

 (، عن ابن عباس ومعاذ بن جبل.19(، ومسلم )1496أخرجه البخاري ) (2)

 (.11/269لدر الفريد وبيت القصيد )وا  ، (1/325نظر: صيد األفكار )ي( 3)

 (، عن علي. 2647(، ومسلم )3949ث أخرجه البخاري )جزء من حدي (4)
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 ثامًنا: قبسات من:

 مسائل متنوعة وأمور متفرقة 

 اجلد يلد مرتني أو ثالث

 (:948فائدة )

 الجد!ن إال ما يلد مرتي  يقال:

 .-أي: حفيده-أن الجد قد يدرك ابنه وابن ابنه  والمعنى:

وابن    ،ابنه  : أنه يدرك  :وعلى هذا التفسير فقد يلد الجد ثالث مرات، بمعنى

 وابن ابن ابنه، أي: ابنه وحفيده وابن حفيده.  ، ابنه

 اليتيم واللطيم

 (:949فائدة )

 . (1) اليتيم: هو من فقد والده قبل البلوغ

 .(2)من فقد أبويه م: هو واللطي

 احملاق من الشهر

 (: 950فائدة )

البسام:  قال  اَّلل  المحاق)  الشيخ عبد  األيام    (3) إن  من    30و29و28يقع يف 

 الشهر، وهذا هو وقت كسوف الشمس الذي يجريه اهلل. 

 
 (.14/221وهتذيب اللغة ) ،(1/411وجمهرة اللغة ) ،(1/130نظر: الزاهر )ي (1)

 (.12/543ولسان العرب ) ،(9/182نظر: المحكم والمحيط األعظم )ي( 2)

 »المحاق: آخر الشهر إذا انمحق الهالل فلم ير«.(:  3/56قال الخليل يف العين ) (3)
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الشهر   منتصف  يف  أي:  اإلبدار،  يف  إال  عادة  يكون  فال  القمر  كسوف  وأما 

 . (القمري

 الساعة عند السلف

 (: 951) فائدة

بتاريخ:  المغرب  بعد  المكي  الحرم  يف  درسه  يف  البسام  اَّلل  عبد  الشيخ  قال 

الرسول  )  ه :5/7/1419 أيام  السلف  عند  الساعة  تعني:    إن 

 . القطعة من الزمن، ربما تكون قصيرة، وربما تكون طويلة

، وقد استمر القتال  (1)من نهار«   لي ساعة  ت  لا حِ إن مكة أ  : »قال  

 .(2) كاماًل، وهو يوم الفتح  يوًما يف مكة 

 الرؤيا لالستئناس

 (: 952فائدة )

 . وليست لالعتقاد واالستشهاد ،الرؤيا لالستئناس

المعلمي الرحمن  عبد  الشيخ  العالمة  أن  )  :(3) يقول  على  العلم  أهل  اتفق 

وتنبيه  تبشير  هي  وإنما  للحجة،  تصلح  ال  إذا    ، الرؤيا  هبا  لالستئناس  وتصلح 

 (. ةة صحيحوافقت حجة شرعي 

 

 
 (، عن ابن عباس.1353(، ومسلم )1349أخرجه البخاري ) (1)

والمراد:    ،»لم يرد الساعة المعروفة(:  12/456قال ابن الملقن يف التوضيح لشرح الجامع الصحيح )  (2)

ا وليلة«.ا تاولم تكن يومً  ،القليل من الوقت والزمان، وأنه كان بع  النهار  مًّ

 (.81ص) القائد إلى تصحيح العقائدينظر:  (3)
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 فامتطيه فإمنا هو محارك

 (: 953فائدة )

فقد جاء  األزواج،  اختبار   بنات هن  يعلمن  العرب  نساء  يف بع  كتب    كانت 

امرأة أن  فتقول   كانت   األدب  ابنتها  اإلقدام    :(1) توصي  قبل  زوجك  )اختربي 

ه والجراءة عليه، انزعي ُزج  رمح 
، فإن سكت على ذلك، فقطِّعي اللحم على  (2) 

على    ،(4) فاجعلي اإلكاَف   ،فقطعي العظام بسيفه، فإن صرب   ،فإن سكت،  (3) هُترس

 (. ظهره، فإنما هو حماُرك

 ***** 

 

 

 

 
 (.2/45ذكره الغزالي يف إحياء علوم الدين ) (1)

 (.10/244نظر: هتذيب اللغة ) يُزج الرمح: الحديدة التي تركب سافلة الرمح. ( 2)

ن  صاحبه  (3) ُيج  ألنه  ؛  َجن 
الم  له  يقال  .    :أي  ،الرتس:  الَمَجان  والجميع  كالم نييسرته  من  المنتخب  ظر: 

 .(502ص)العرب 

 (. 1/22نظر: المعجم الوسيط )يلربذعة التي توضع على الحمار والبغل. اإلكاف: ا (4)
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 الفهارس

 هفرس املصادر واملراجع.
 هفرس املووضاعت.
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 فهرس املصادر واملراجع

 أوال: القرآن الكريم.

 ثانًيا: املصادر األخرى:

د اهلل بن محمد بن محمد بن حمدان الُعْكَبري المعروف  اإلبانة الكربى، أبو عبد اهلل عبي  -1

ق: رضا معطي، وعثمان األثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن  ي حق ت بابن َبط ة العكربي،  

 وحمد التويجري، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض.   سيف النصر، 

الرس -2 مؤسس  السيوطي،  الرحمن  عبد  الدين  جالل  القرآن،  علوم  يف  الة  اإلتقان 

 هـ. 1429،  1ناشرون، دمشق، ط

األحكام  -3 أصول  يف  الظاهري ،  اإلحكام  حزم  دار    ،ابن  شاكر  محمد  أحمد  تحقيق: 

 اآلفاق الجديدة، بيروت. 

أب -4 الدين،  علوم  المعرفة،  إحياء  دار  الطوسي،  الغزالي  محمد  بن  محمد  حامد  و 

 بيروت. 

النفوس ا  -5 مداواة  يف  والسير  سع ،  ألخالق  بن  أحمد  بن  علي  محمد  حزم  أبو  بن  يد 

 م. 1979  -هـ  1399،  2، ط بيروت ،  دار اآلفاق الجديدة ،  األندلسي القرطبي الظاهري 

لح المقدسي، تحقيق:  اآلداب الشرعية، اإلمام الفقيه المحدث عبداهلل بن محمد بن مف  -6

 م. 1999  -هـ  1419،  3شعيب األرنؤوط وعمر القي ام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

الحسين بن  ،  بالغات قبائل العرب وأخبارها وأنساهبا أدب الخواص يف المختار من  -7

المغربي الوزير  القاسم  أبو  الحسين،  بن  الجاسر،  علي  حمد  للنشر:  دار  ،  أعده 

 م. 1980-  هـ1400،  والنشر، الرياضاليمامة للبحث والرتجمة 

والدين  -8 الدنيا  البصري    ،أدب  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو 

 م. 1986،  دار مكتبة الحياة، ماورديالبغدادي، الشهير بال

أدب المجالسة وحمد اللسان وفضل البيان وذم العي وتعليم اإلعراب، يوسف بن  -9

حقيق: سمير حلبي، دار الصحابة للرتاث،  عبداهلل بن عبد الرب النمري أبو يوسف، ت

 م. 1989  -هـ 1409، 1طنطا، ط 
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ال -10 البخاري  عبداهلل  أبو  إسماعيل  بن  محمد  المفرد،  البشائر  األدب  دار  جعفي، 

 م. 1989  –هـ 1409، 3اإلسالمية، بيروت، ط 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبدالملك   -11

المصري، أبو العباس، شهاب الدين، المطبعة الكربى األميرية،    القسطالين القتيبي 

 هـ.  1323،  7ط مصر، 

األص  -12 علم  من  الحق  تحقيق  إلي  الفحول  بن   ،ول إرشاد  محمد  بن  علي  بن  محمد 

اليمني  الشوكاين  اهلل  أحمد عزو عناية، دمشق، تحقيقعبد  الشيخ  بطنا ،  :  قدم  ،  كفر 

الدين ولي  والدكتور  الميس  خليل  الشيخ  فرفور  له:  العربي،  صالح  الكتاب  ،  دار 

 م. 1999  -  هـ1419  ، 1ط

اين، المكتب  إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين األلب -13

 م. 1985 -هـ  1405،  2اإلسالمي، بيروت، إشراف: زهير الشاويش، ط

البالغة -14 اهلل،  أساس  جار  الزمخشري  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  ،  أبو 

السودحقت عيون  باسل  محمد  بيروت  ،يق:  العلمية،  الكتب  ط لبنان  ،دار   ،1  ،

 م. 1998  -هـ  1419

الرب ،  االستذكار -15 عبد  سالم  ،ابن  معوض   تحقيق:  علي  محمد  عطا،  دار    ،محمد 

 . ، بيروتالكتب العلمية 

الرب ،  االستيعاب يف معرفة األصحاب -16 البجاوي  ،يوسف بن عبد  دار  ،  تحقيق: علي 

 . هـ1412بيروت   الجيل

،  مكتبة السوادي  ،الحاشدي  عبد اهلل  : تحقيق  ،األسماء والصفات ألبي بكر البيهقي  -17

 . هـ1413،  جدة

والنظائر  -18 الرحم ،  األشباه  السيوطيعبد  الدين  جالل  بكر  أبي  بن  الكتب  ،  ن  دار 

 م. 1990  -هـ  1411، 1، ط العلمية

م  تحقيق وشرح: عبد السال،  أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي،  االشتقاق -19

 م. 1991  -هـ 1411، 1ط ، لبنان، دار الجيل، بيروت، محمد هارون

بن علي بن نصر    القاضي أبو محمد عبد الوهاب ،  اإلشراف على نكت مسائل الخالف  -20

 م. 1999  -هـ  1420،  1ط ،  دار ابن حزم ،  تحقيق: الحبيب بن طاهر ،  البغدادي المالكي 
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حمد بن أحمد بن حجر  أبو الفضل أحمد بن علي بن م ،  اإلصابة يف تمييز الصحابة -21

الكتب   دار  معوض،  محمد  وعلى  الموجود  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  العسقالين، 

 هـ. 1415، 1ط العلمية، بيروت، 

السنة أص -22 الجنة بتخريج أصول  السنة، ومعه رياض  أبو عبد اهلل محمد بن عبد  ،  ول 

تحقيق   ، اهلل بن عيسى بن محمد المري، اإللبيري المعروف بابن أبي َزَمن ين المالكي

مكتبة الغرباء  ،  وتخريج وتعليق: عبد اهلل بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري

 . هـ1415،  1ط ، العربية السعوديةالمملكة  ،األثرية، المدينة النبوية 

الفقه  -23 الدين  ،  أصول  شمس  اهلل،  عبد  أبو  مفرج،  بن  محمد  بن  مفلح  بن  محمد 

الحنبلي الصالحي  الرامينى ثم  الدكتور فهد  حققه وعل،  المقدسي  له:  ق عليه وقدم 

َدَحان  م. 1999  -هـ 1420، 1ط ، مكتبة العبيكان،  بن محمد الس 

تعالى -24 اهلل  إلى  الوصول  السلفي  أب،  أصول  يعقوب  بن  حسين  بن  محمد  العالء  و 

 . 2، طالمكتبة التوفيقية، القاهرة، المصري 

النحو  -25 يف  با ،  األصول  المعروف  النحوي  سهل  بن  السري  بن  محمد  بكر  بن أبو 

 . بيروت، مؤسسة الرسالة، لبنان ، تحقيق: عبد الحسين الفتلي،  السراج

ين، دار ابن الجوزي،  األصول من علم األصول، محمد بن صالح بن محمد العثيم -26

 هـ. 1426طبعة عام  

بن ،  األضداد -27 بيان  بن  الحسن  بن  بشار  بن  محمد  بن  القاسم  بن  محمد  بكر،  أبو 

األ دعامة  بن  َقَطن  بن  َفروة  بن  إبراهيم ،  نباريسماعة  الفضل  أبو  محمد  ،  تحقيق: 

 م. 1987  -هـ  1407، لبنان، المكتبة العصرية، بيروت 

بالقرآن، محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي،  أضواء البيان يف إيضاح القرآن   -28

 هـ. 1417،  1طدار الكتب العلمية، بيروت،  

المعين بشرح قرة    إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على فتح -29

أبو بكر المشهور بالبكري عثمان بن محمد شطا الدمياطي  ،  العين بمهمات الدين(

 م. 1997 -هـ 1418،  1ط،  والنشر والتوريع  دار الفكر للطباعة، الشافعي

بالشاطبي،  االعتصام -30 الشهير  الغرناطي  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  ،  إبراهيم 

 م. 1992  -هـ 1412، 1ط ، عفان، السعوديةدار ابن ، تحقيق: سليم بن عيد الهاللي 
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االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، أحمد   -31

 البيهقي، دار اآلفاق الجديدة، بيروت. بن الحسين 

الثعالبي،  اإلعجاز واإليجاز -32 مكتبة  ،  عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور 

 . القاهرة، القرآن 

دار اإلرشاد للشئون  ،  محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش،  يانهإعراب القرآن وب -33

اليمامة،  حمص،  الجامعية دار  كث،  دمشق ،  سورية،  ابن  دار  ،  دمشق،  يربيروت، 

 . هـ1415، 4، ط بيروت

الكتاب:   -34 مصدر  المغامسي،  صالح  بن  اد  عو  بن  صالح  هاشم  أبو  القرآن،  أعالم 

 ة. دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمي 

العالمين -35 الموقعين عن رب  الجوزية،  إعالم  قيم  السالم  ،ابن    ، تحقيق: محمد عبد 

 . ـه1411بيروت   دار الكتب العلمية، 

بمن يف تاريخ الهند من األعالم المسمى بـ )نزهة الخواطر وهبجة المسامع    اإلعالم -36

،  مدار ابن حز ،  عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي،  والنواظر(

 . م 1999هـ،   1420،  1ط ، بيروت، لبنان

األعالم، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، دار   -37

 م.2002،  5للماليين، ط العلم 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، أبو عبداهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد   -38

الجو قيم  بابن  المعروف  الدمشقي،  الزرعي  حريز  حامد  بن  محمد  تحقيق:  زية، 

 . م 1998  –هـ 1408الفقي، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 

االعتقاد -39 يف  عب،  االقتصاد  بن  الغني  المقدسي  عبد  سرور  بن  علي  بن  الواحد  د 

الدين تقي  أبو محمد،  الحنبلي،  الدمشقي  تحقيق: أحمد بن عطية بن ،  الجماعيلي 

،  ينة المنورة، المملكة العربية السعودية مكتبة العلوم والحكم، المد،  علي الغامدي

 م. 1993  -هـ  1414،  1ط

التنزيل، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل ا  -40 لدين السيوطي، تحقيق:  اإلكليل يف استنباط 

 . م 1981  -هـ  1401بيروت،    ، سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار الكتب العلمية 

 هـ. 1410 ، بيروت دار المعرفة  ، لشافعي، ااألم -41



 

613 

ضياء الدين أبو السعادات هبة اهلل بن علي بن حمزة، المعروف  ،  بن الشجريأمالي ا -42

،  مكتبة الخانجي، القاهرة  ، تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي،  بابن الشجري

 م. 1991  -هـ  1413،  1ط

،  تحقيق: إحسان عباس، المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي ،  أمثال العرب  -43

 م. 1983، طبعة،  لبناندار الرائد العربي، بيروت، 

،  المجمع الثقايف، أبو ظبي،  محمد بن العباس الخوارزمي، أبو بكر، األمثال المولدة -44

 هـ 1424

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  ،  حكم األمثال وال  -45

بالماوردي  أحمد ،  الشهير  المنعم  فؤاد عبد  الدكتور  المستشار  دار  ،  تحقيق ودراسة: 

 م. 1999  -هـ  1420،  1ط ،  للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية الوطن  

الهروي  ،  األمثال -46 القاسم بن سال م بن عبد اهلل  ُعبيد  الدكتور  ،  البغداديأبو  تحقيق: 

 م. 1980  -هـ  1400،  1ط،  دار المأمون للرتاث ، عبد المجيد قطامش

 األمثال، زيد بن رفاعي هاشمي، دار سعد الدين، دمشق.  -47

دار سعد الدين،  ،  زيد بن عبد اهلل بن مسعود بن رفاعة، أبو الخير الهاشمي  ، األمثال -48

 . هـ1423، 1ط ، دمشق

وشفاؤها  -49 القلب  ال،  أمراض  عبد  تقي  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  دين 

الدمشقي الحنبلي  الحراين  تيمية  ابن  القاسم بن محمد  أبي  بن  اهلل  بن عبد  ،  السالم 

 . هـ1399،  2ط ، المطبعة السلفية، القاهرة

حنيفة -50 وأبي  والشافعي  مالك  الفقهاء  األئمة  الثالثة  فضائل  يف  عمر  ،  االنتقاء  أبو 

ب بن محمد  اهلل  عبد  بن  القرطبييوسف  النمري  بن عاصم  الرب  عبد  الكتب  ،  ن  دار 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  ،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،  العلمية، بيروت

ويف آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن ،  مصري المعروف بابن نجيم ال 

دار الكتاب  ،  وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين،  علي الطوري الحنفي القادري 

 . بدون تاريخ، 2، طاإلسالمي

أنس المسجون وراحة المحزون، صفي الدين عيسى بن البحرتي، تحقيق: محمد   -51

 م. 1997  -هـ  1417، 1أديب الجادر، دار البشائر دمشق، ط 
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اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد، عالء الدين علي بن   -52

 يق: محمد حامد الفقي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة. سليمان المرداوي الحنبلي، تحق 

التأويل  -53 وأسرار  التنزيل  محمد  ،  أنوار  بن  عمر  بن  اهلل  عبد  سعيد  أبو  الدين  ناصر 

البيضاوي المرعشليت،  الشيرازي  الرحمن  عبد  محمد  الرتاث  ،  حقيق:  إحياء  دار 

 . هـ1418،  1، طالعربي، بيروت 

 بيروت.  ،دار الفكر ،يختحقيق: يوسف الش  ، ابن هشام، أوضح المسالك -54

بن   -55 عبداهلل  بن  بن عبدالسالم  عبدالحليم  بن  أحمد  الَعباس  أبو  الدين  تقي  اإليمان، 

الحنبلي الحراين  تيمية  بن  محمد  بن  القاسم  ناصر    أبي  محمد  تحقيق:  الدمشقي، 

 م.  1993 -هـ 1413،  4الدين األلباين، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط

نو -56 خوارمه،  حقيقته،  عبداإليمان،  والجماعة،  السنة  أهل  عند  عبد   اقضه  بن    اهلل 

 الرحمن بن صالح المحمود.  الحميد األثري، راجعه وقدم له: الشيخ الدكتور عبد

 . هـ 1414  ،دار الكتبي ، بدر الدين الزركشي، قه البحر المحيط يف أصول الف  -57

ن أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي ب،  البحر المديد يف تفسير القرآن المجيد -58

،  تحقيق: أحمد عبد اهلل القرشي رسالن،  عجيبة الحسني األنجري الفاسي الصويف

 . هـ 1419، القاهرة، الدكتور حسن عباس زكيو

الروياين، أبو المحاسن عبد الواحد بن  ،  لشافعي(بحر المذهب )يف فروع المذهب ا -59

 م. 2009،  1ط،  دار الكتب العلمية، تحقيق: طارق فتحي السيد، إسماعيل

ا -60 رشد  بداية  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبي  المقتصد،  وهناية  لمجتهد 

،  عبد الحليم محمد عبد الحليم، دار الكتب اإلسالمية  : األندلسي القرطبي، تحقيق

 رة. القاه

البداية والنهاية، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،   -61

وا ملحم،  أبو  أحمد  الدكتور  فؤاد  تحقيق:  واألستاذ  عطوي،  نجيب  علي  لدكتور 

السيد، واألستاذ مهدي ناصر الدين، واألستاذ علي عبد الساتر، مصر، القاهرة، دار  

 م. 1988  –هـ 1408،  1الريان، ط 

العربي،  ب -62 الكتاب  دار  الكاساين،  الدين  عالء  الشرائع،  ترتيب  يف  الصنائع  دائع 

 م. 1982بيروت،  
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بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،    بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر -63

 دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

الزركش -64 بن هبادر  عبداهلل  بن  الدين محمد  بدر  القرآن،  تحقيق:  الربهان يف علوم  ي، 

إبراهيم،   الفضل  أبو  العربية،  1957  -هـ  1376،  1طمحمد  الكتب  إحياء  دار  م، 

 عيسى البابي الحلبي وشركائه.

،  دار صادر،  تحقيق الدكتورة وداد القاضي،  حيان التوحيدي  ، أبي والذخائرالبصائر   -65

 م. 1999  -هـ  1419 ، 4ط ، بيروت

وا  -66 والقرامطة  المتفلسفة  على  الرد  يف  المرتاد  العباس  ،  لباطنيةبغية  أبو  الدين  تقي 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية  

الدمشقي الحراين   الدويش ،  الحنبلي  موسى  والحكم،  ،  تحقيق:  العلوم  مكتية 

 م. 1995  -هـ  1415، 3ط ، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

أبو عبد اهلل، عبد  ،  رة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبارهبجة قلوب األبرار وق  -67

شئون اإلسالمية  وزارة ال ،  الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل بن ناصر بن حمد آل سعدي

 . هـ 1423، 4ط ،  واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية

الع -68 أبو  الدين  تقي  الكالمية،  بدعهم  تأسيس  الجهمية يف  تلبيس  بن  بيان  أحمد  باس 

عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراين  

مج تحقيق:  الدمشقي،  لطباعة  الحنبلي  فهد  الملك  مجمع  المحققين،  من  موعة 

 هـ. 1426، 1المصحف الشريف، ط 

ين  أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمرا ،  البيان يف مذهب اإلمام الشافعي -69

الشافعي النوري،  اليمني  المنهاج، جدة،  تحقيق: قاسم محمد    هـ 1421،  1ط،  دار 

 م. 2000  -

الجاح، -70 عثمان  أبي  والتبيين،  العصرية،    البيان  المكتبة  جويدي،  درويش  تحقيق: 

 م. 2001  -هـ 1422صيدا، بيروت، 

المستخرجة  -71 لمسائل  والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  الوليد  ،  البيان  أبو 

القرطبي  محمد رشد  بن  أحمد  وآخرون،  بن  حجي  محمد  د  الغرب  ،  حققه:  دار 

 م. 1988  -هـ 1408، 2ط ،  اإلسالمي، بيروت، لبنان
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العروس   -72 اق  تاج  عبدالرز  بن  د  محم  بن  د  محم  الفيض،  أبو  القاموس،  جواهر  من 

وآخرين،   فراج  أحمد  عبدالستار  تحقيق:  بيدي،  الز  بمرتضى  الملق ب  الحسيني، 

 م. 1984اإلعالم،   الكويت، وزارة 

بن   -73 محمد  عبداهلل  أبو  الدين  شمس  واألعالم،  المشاهير  َوَوفيات  اإلسالم  تاريخ 

تحقي الذهبي،  عثمان  بن  الغرب  أحمد  دار  معروف،  اد  عو  بشار  الدكتور  ق: 

 م. 2003،  1اإلسالمي، ط

اإلسالمي -74 التشريع  القطان،  تاريخ  خليل  بن  وهبة،  مناع  طمكتبة    -  هـ1422،  5، 

 م. 2001

الخطيب  تاري -75 مهدي  بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  بغداد،  خ 

اإل الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  الدكتور  تحقيق:  لبنان،  البغدادي،  سالمي، 

 م. 2002  -هـ  1422، 1بيروت، ط 

الفكر،   -76 دار  الشافعي،  عساكر  بن  اهلل  هبة  بن  الحسن  بن  علي  دمشق،  مدينة  تاريخ 

 هـ. 1419،  1ط

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم  ،  القرآن   التبيان يف أقسام  -77

 . ندار المعرفة، بيروت، لبنا ، تحقيق: محمد حامد الفقي ،  الجوزية

المطبعة   -78 الزيلعي،  علي  بن  عثمان  الدين  فخر  الدقائق،  كنز  شرح  الحقائق  تبيين 

 هـ. 1315الكربى األميرية، بوالق،  

عبد العظيم بن الواحد  ،  وبيان إعجاز القرآن  تحرير التحبير يف صناعة الشعر والنثر  -79

ر  تقديم وتحقيق: الدكتو،  بن ظافر ابن أبي اإلصبع العدواين، البغدادي ثم المصري

شرف محمد  المتحدة،  حفني  العربية  للشئون  ،  الجمهورية  األعلى  المجلس 

 . لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي، اإلسالمية

والتنوير  -80 )التحرير  السدي،  المعنى  الكتاب  تحرير  تفسير  من  الجديد  العقل  وتنوير  د 

التونسي(،  المجيد عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  الدار  ،  محمد 

 . هـ1984،  للنشر، تونسالتونسية 

القرآن -81 تجويد  يف  والغلمان  األطفال  الجمزوري،  تحفة  محمد  بن  عل ق  ،  سليمان 

 .ن معانيها عليها: الشيخ علي محمد الضباع بشرح وجيز يحل المشكل م
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تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  ،  التحفة العراقية يف األعمال القلبية -82

بن اهلل  عبد  بن  السالم  الحنبلي    عبد  الحراين  تيمية  ابن  محمد  بن  القاسم  أبي 

 هـ. 1399،  2ط،  المطبعة السلفية، القاهرة، الدمشقي 

األو  -83 )السفر  الفصيح  الصريح يف شرح كتاب  المجد  أْحَمد  ،  ل(تحفة  الدين  شهاب 

المالكى  اللغوى  المقرى  الفهرى  َجْعَفر  َأُبو  ي  
ْبل  الل  ُيوُسف  بن  بن على  ُيوُسف  ،  بن 

المعلمين بمكة    تحقيق: د.  المساعد يف كلية  الثبيتي، األستاذ  الملك بن عيضة  عبد 

  أصل رسالة دكتوراة لفرع اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،،  المكرمة

 م. 1997 -هـ 1418،  هـ1417يف المحرم  

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  ،  تحفة المودود بأحكام المولود -84

ال قيم  األرناؤوط،  جوزية ابن  القادر  عبد  دمشق،  تحقيق:  البيان،  دار  ،  1ط،  مكتبة 

 م. 1971 – هـ1391

المشهو -85 عبدالرحمن  بن  الحسني  بن  عبدالرحيم  اإلمام  اإلحياء،  بالحافظ  تخريج  ر 

 العراقي. 

َقاْيماز   -86 بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  الحفاظ،  تذكرة 

 م. 1998  -هـ1419،  1طلبنان،  ، ، بيروت الذهبي، دار الكتب العلمية 

وبكر   -87 عباس  إحسان  تحقيق:  حمدون،  بن  الحسن  بن  محمد  الحمدونية،  التذكرة 

 م. 1996، 1عباس، دار صادر، بيروت، ط 

التسهيلالتذيي -88 كتاب  والتكميل يف شرح  األندلسي،  ل  د. حسن  ،  أبو حيان  تحقيق: 

 . 1، ط ء: دار كنوز إشبيليا (، وباقي األجزا5إلى    1دار القلم، دمشق )من ، هنداوي

ي  بُن َأْحَمَد  ،  تراث أبي الحسن اْلَحَرالِّي المراكشي يف التفسير  -89
ي  َأُبو الَحَسن  َعل 

الَحَرالِّ

الت ج   َحَسٍن  ي  بن  
األَْنَدُلس  ي  

تناسب  ،  ْيب  الدرر يف  »نظم  البقاعي  تفسير  من:  مستخرجة 

تقديم  ،  كادمية المملكة المغربية تصدير: محمد بن شريفة، عضو أ ،  اآليات والسور« 

تطوان  الدين  أصول  بكلية  أستاذ  الخياطي،  السالم  عبد  بن  محمادي  ،  وتحقيق: 

 م. 1997  -هـ  1418،  1ط ،  ط منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الربا 

مؤلف األمالي: يحيى المرشد باهلل بن الحسين  ،  ترتيب األمالي الخميسية للشجري -90

ب إسماعيل  بن  الجرجاينالموفق  الشجري  الحسني  زيد  محيي  ،  ن  القاضي  رتبها: 
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العبشمي القرشي  أحمد  بن  محمد  حسن  ،  الدين  محمد  حسن  محمد  تحقيق: 

 م. 2001 -هـ 1422،  1ط،  ت، لبناندار الكتب العلمية، بيرو، إسماعيل

المصائب -91 أهل  المنبجي،  تسلية  الدين  شمس  محمد،  بن  محمد  بن  دار  ،  محمد 

 م. 2005 -هـ 1426،  2ط ، لبنان الكتب العلمية، بيروت، 

أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن ، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي  -92

الشافعي  الزركشي  بن هبادر  اهلل  اهلل  د ،  عبد  د عبد  العزيز،  د سيد عبد  راسة وتحقيق: 

األزهر  بجامعة  والعربية  اإلسالمية  الدراسات  بكلية  المدرسان  قرط ،  ربيع،  بة  مكتبة 

 م. 1998  -هـ  1418،  1ط ،  للبحث العلمي وإحياء الرتاث، توزيع المكتبة المكية 

ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من   -93 الحسان على صحيح  التعليقات 

آدم،  م بن  نجايت  بن  نوح  الحاج  بن  الدين  ناصر  محمد  عبدالرحمن  أبو  حفوظه، 

 م. 2003  -هـ  1424،  1، جدة، السعودية، طودري األلباين، دار باوزيراألشق

وتقديم:   -94 تحقيق  الزرنوجي،  الدين  برهان  اإلمام  التعلم،  طريق  يف  المتعلم  تعليم 

 م. 2014 -هـ 1435،  3صالح محمد الخيمي ونذير حمدان، دار ابن كثير، ط

عبيد اهلل بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن ،  التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس -95

ب المالكي  ،  لبنان،  دار الكتب العلمية، بيروت،  سيد كسروي حسنقيق:  ، تحالَجال 

 م. 2007  -هـ  1428،  1ط

، أبو  محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي،  تفسير اإلمام ابن عرفة  -96

المناعي،  عبد اهلل الزيتونية، تونس،  تحقيق: د. حسن  بالكلية  البحوث  ،  1ط ،  مركز 

 م. 1986

التنزيل، -97 معالم  البغوي،  طيبة،    تفسير  دار  وزميليه،  النمر  عبداهلل  محمد  تحقيق: 

 هـ. 1409

الخواطر  -98 الشعراوي،  الشعراوي،  تفسير  متولي  اليوم ،  محمد  أخبار  )ليس  ،  مطابع 

األصل،  الكتاب  رقم    على  أن  غير  غيره،  أو  الطبعة  رقم  عن  بيانات  أي  المطبوع، 

 . (م1997اإليداع يوضح أنه نشر عام  

عن -99 البيان  جامع  الطربي،  جرير    تفسير  بن  محمد  جعفر  أبو  القرآن،  آي  تأويل 

 م. 2003  -هـ 1424، 1الطربي، تحقيق: عبداهلل الرتكي، عالم الكتب، الرياض، ط 
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أبي ح -100 ابن  العظيم،  القرآن  الزهراين،  تفسير  العماري  عبداهلل  أحمد  د.  تحقيق:  اتم، 

بال المنورة، ودار طيبة  بالمدينة  الدار  ياسين، مكتبة  رياض،  والدكتور حكمت بشير 

 م. 1997  -هـ  1419،  1ودار ابن القيم بالدمام، ط 

  ئم الرياض، دار طيبة ئمتحقيق: سامي محمد سالمة ئمابن كثير ، تفسير القرآن العظيم -101

 . هـ1420

ا -102 المروزى  ،  لقرآن تفسير  أحمد  ابن  الجبار  عبد  بن  محمد  بن  منصور  المظفر،  أبو 

الشافعي ثم  الحنفي  التميمي  بن  ،  السمعاين  ياسر  بن عباس  تحقيق:  إبراهيم وغنيم 

 م. 1997  - هـ 1418،  1ط ، دار الوطن، الرياض، السعودية، بن غنيم

ط  -103 القاهرة،  القلم،  دار  القرآين،  ألحكام  الجامع  القرطبي،    -هـ  1386  ، 3تفسير 

 م. 1966

التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي، دار   -104

 هـ. 1401، 1الفكر، ط 

المراغي،  المراغي  تفسير  -105 البابى  ،  أحمد بن مصطفى  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

 م. 1946  -هـ  1365،  1ط ، الحلبي وأوالده بمصر

 . م 1990المصرية العامة للكتاب،  تفسير المنار، محمد رشيد رضا، الهيئة  -106

الشيخ العالمة محمد األمين  ،  تفسير حدائق الروح والريحان يف روابي علوم القرآن  -107

اهلل عبد  الشافعيبن  الهرري  العلوي  األرمي  هاشم  ،    الدكتور  ومراجعة:  إشراف 

مهدي بن حسين  علي  لبنان،  محمد  بيروت،  النجاة،    -هـ  1421،  1ط ،  دار طوق 

 م. 2001

العسقالين ،  الحبيرالتلخيص   -108 حجر  قرطبة  ، ابن  مؤسسة  عباس  حسن  ،  تحقيق: 

 هـ. 1416  القاهرة

والمحاضرة -109 إسم،  التمثيل  بن  محمد  بن  الملك  الثعالبيعبد  منصور  أبو  ،  اعيل 

 م. 1981  -هـ  1401،  2ط ،  الدار العربية للكتاب، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد  ،  التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد -110

القرطبي النمري  عاصم  بن  الرب  عبد  عبد  ،  بن  محمد   , العلوي  أحمد  بن  مصطفى 

 . هـ 1387، المغرب،  وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،الكبير البكري 
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ير   -111 غ  الص  ع 
الَجام  َشْرُح  الحسني،  ،  الت نويُر  محمد  بن  صالح  بن  إسماعيل  بن  محمد 

تحقيق: د.  ،   ثم الصنعاين، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير الكحالين 

د إبراهيم  د إسحاق محم   م. 2011  -هـ  1432،  1ط ،  الم، الرياض مكتبة دار الس ،  محم 

المستقيم -112 الصراط  اقتضاء  تيمية ،  هتذيب  ابن  اإلسالم  شيخ  األصل:  به  ،  مؤلف  هذ 

ج أحاديثه: شحاتة محمد صقر   . مصر ،  ة دار العلوم، البحيرةمكتب،  وخر 

هتذيب اللغة، األزهري، تحقيق: عبدالسالم محمد هارون وآخرين، المؤسسة المصرية   -113

 هـ. 1354باء والنشر، الدار المصرية للتأليف والرتجمة، القاهرة،  للتأليف واألن 

ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي  ،  التوضيح لشرح الجامع الصحيح -114

الش الرتاث ،  افعي المصريبن أحمد  العلمي وتحقيق  للبحث  الفالح  ،  تحقيق: دار 

 م. 2008  -هـ 1429، 1ط ، دار النوادر، دمشق، سوريا 

الكر -115 المنانتيسير  كالم  تفسير  يف  الرحمن  بن  ،  يم  عبدالرحمن  السعدي(،  )تفسير 

الرسالة، ط  اللويحق، مؤسسة  السعدي، تحقيق: عبدالرحمن بن معال  ،  1ناصر بن 

 م. 2000-هـ  1420

بن   -116 كثير  بن  يزيد  بن  بن جرير  أبو جعفر محمد  القرآن،  آي  تأويل  البيان عن  جامع 

اكر، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة،  غالب اآلملي الطربي، تحقيق: أحمد محمد ش

 م. 2000  -هـ  1420،  1ط

العربية -117 الدروس  الغاليينى،  جامع  سليم  محمد  بن  العصرية،  ،  مصطفى  المكتبة 

 م. 1993 -هـ 1414،  28، ط صيدا، بيروت

حديثً  -118 خمسين  شرح  يف  والحكم  العلوم  زين  جامع  الكلم.المؤلف:  جوامع  من  ا 

بن رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  ثم    الدين  البغدادي،  الَسالمي،  الحسن، 

الحنبلي النور،  الدمشقي،  أبو  األحمدي  محمد  الدكتور  السالم  ،  تحقيق:  دار 

 م.  2004 -هـ  1424،  2، طللطباعة والنشر والتوزيع 

وفضله -119 العلم  بيان  الرب ،  جامع  عبد  الزهيري،  ابن  األشبال  أبو  ابن   ، تحقيق:  دار 

 . هـ1414  ،الدمام ، الجوزي

لعلوم   -120 إمام،  الرتجمة،  اإلمام أحمد الجامع  الرباط، وائل  الباحثين  ،  خالد  بمشاركة 

الفالح الفيوم،  بدار  الرتاث،  وتحقيق  العلمي  للبحث  الفالح  جمهورية مصر  ،  دار 

 . م2009  -هـ 1430، 1، ط ةالعربي
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الشايف -121 الناصح  واألنيس  الكايف  الصالح  بن  ،  الجليس  زكريا  بن  المعاىف  الفرج  أبو 

دار الكتب العلمية،  ،  تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي،  واينيحيى الجريرى النهر

 م. 2005  -هـ  1426،  1، ط بيروت، لبنان

ال -122 أبو  محمد  تحقيق:  العسكري،  هالل  أبي  األمثال،  إبراهيمجمهرة    فضل 

 م. 1988،  2وعبدالمجيد قطامش، دار الفكر، ط

اللغة -123 األزدي،  جمهرة  دريد  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  رمزي  ،  أبو  منير  تحقيق: 

 م. 1987،  1ط،  دار العلم للماليين، بيروت ، بعلبكي

الزاهرة -124 العربية  عصور  يف  العرب  خطب  صفوت،  جمهرة  زكي  المكتبة  ،  أحمد 

 . بنان، لالعلمية بيروت 

اب الكايف لمن سأل عن الدواء الشايف، أبو عبداهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب  الجو -125

قيم الجوزية، تحقيق: عامر بن    بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، المعروف بابن

 . م 1997  -ـ  ه1417،  1علي ياسين، السعودية، الرياض، دار ابن خزيمة، ط

الدين أبو الخير محمد    شمس،  الجواهر والدرر يف ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر -126

السخاوي محمد  بن  عثمان  بن  بكر  أبي  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  ،  بن 

،  ر ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبناندا،  إبراهيم باجس عبد المجيد

 م. 1999  -هـ  1419،  1ط

الحاوي الكبير شرح مختصر المزين، لإلمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب   -127

والمكتبة  الم بيروت،  الفكر،  دار  مطرجي،  محمود  الدكتور  تحقيق  اوردي، 

 التجارية، مكة المكرمة. 

الكريم،    يف  يالحاو -128 القرآن  الَمل ك   تفسير  َكاَلم   ير   َتْفس  ىف  المْشَتاق   )َجن ُة  ويسمى 

(، عبد الرحمن بن محمد القماش، اإلصدار األول، مايو   ق   م. 2009ْلَخال 

أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل  ،  واالجتهاد يف جمعه   الحث على طلب العلم -129

العسكري مهران  بن  يحيى  بن  سعيد  قباين ،  بن  مروان  د.  تب  المك،  تحقيق: 

 م. 1986-هـ  1406،  1ط،  اإلسالمي، بيروت 

إسماعيل بن محمد بن الفضل بن  ،  الحجة يف بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة -130

تحقيق:  ،  هاين، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة علي القرشي الطليحي التيمي األصب
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المدخلي عمير  هادي  بن  ربيع  بن  الراية،  محمد  ط الرياض ،  السعودية،  دار   ،2  ،

 . م1999  -هـ  1419

العمر  -131 الجوزي ،  حفظ  محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  ،  جمال 

 م. 2004  -ـ  ه 1425،  1، ط دار البشائر اإلسالمية ،  تحقيق: محمد بن ناصر العجمي 

زين الدين  ،  بعثت بالسيف بين يدي الساعة ملسو هيلع هللا ىلص  الحكم الجديرة باإلذاعة من قول النبي   -132

بن  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  الدمشقي،    عبد  ثم  البغدادي،  الَسالمي،  الحسن، 

 م. 1990،  1ط ،  دار المأمون، دمشق ،  تحقيق: عبد القادر األرناؤوط ،  الحنبلي 

و نعيم أحمد بن عبداهلل بن أحمد بن إسحاق بن  حلية األولياء وطبقات األصفياء، أب -133

 هـ. 1409موسى بن مهران األصفهاين، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت  

الحسن  ،  البصرية  الحماسة -134 أبو  الدين،  صدر  الحسن،  بن  الفرج  أبي  بن  علي 

 . عالم الكتب، بيروت، تحقيق: مختار الدين أحمد، البصري

مو -135 بن  محمد  الكربى،  الحيوان  البقاء،  حياة  أبو  الدميري،  علي  بن  عيسى  بن  سى 

 هـ.  1424، 2كمال الدين الشافعي دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

الخاص -136 الم،  خاص  الثعالبيعبد  منصور  أبو  إسماعيل  بن  بن محمد  تحقيق:  ،  لك 

 . دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،  حسن األمين

القصيد -137 وبيت  الفريد  المستعصمي،  الدر  أيدمر  بن  كامل  ،  محمد  الدكتور  تحقيق: 

 م. 2015 -هـ 1436،  1ط ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سلمان الجبوري

الكتا  -138 علوم  يف  المصون  المكنونالدر  بن  ،  ب  أحمد  الدين،  شهاب  العباس،  أبو 

الحلبي بالسمين  المعروف  الدائم  عبد  بن  محمد  ،  يوسف  أحمد  الدكتور  تحقيق: 

 . دار القلم، دمشق، الخراط

المنثور يف التفسير بالمأثور، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  الدر   -139

 هـ. 1424، 1الهجرة، ط تحقيق: د عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي، دار 

عبد   -140 بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  والنقل،  العقل  تعارض  درء 

تيمية  ابن  القاسم بن محمد  أبي  بن  اهلل  بن عبد  الدمشقي،    السالم  الحنبلي  الحراين 

اإلسالمية،   سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  سالم،  رشاد  محمد  الدكتور  تحقيق: 

 م. 1991  -هـ  1411دية، ط الثانية،  المملكة العربية السعو
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الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة، البن حجر، تحقيق: محمد عبد المعيد، دائرة   -141

 . ـ ه1392المعارف العثمانية، الهند 

الملقاة -142 الكلمات  من  المنتقاة  الشقاوي،  الدرر  اهلل  عبد  بن    -هـ  1437،  1، طأمين 

 م. 2016

 عة الشاملة. دروس الشيخ سعيد بن مسفر، الموسو -143

الطرباين، تحقيق  الدعاء، -144 الكتب    : لسليمان بن أحمد  القادر عطا، دار  مصطفى عبد 

 هـ. 1413، بيروت، العلمية

محمد األمين بن محمد المختار بن عبد  ،  ب دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتا  -145

الشنقيطي الجكني  القاهرة،  القادر  تيمية،  ابن  جدة  :توزيع  ،مكتبة  الخراز،  ،  مكتبة 

 م. 1996  -هـ  1417،  1ط

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أحمد بن الحسين البيهقي، دار البيان   -146

 هـ. 1408، 1للرتاث، القاهرة، ط 

م  -147 على صحيح  الحجاجالديباج  بن  الدين    ،سلم  جالل  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد 

عليه،  السيوطي وعلق  أصله،  أحقق  األثري :  الحويني  اسحق  عفا   ،بو  ابن  ن  دار 

 . م 1996  -هـ  1416،  1، طالخرب ، المملكة العربية السعودية، للنشر والتوزيع 

معهد   -148 الصيريف،  كامل  حسن  وتعليق:  تحقيق  الضبعي،  المتلمس  ديوان 

 م. 1970 -هـ 1390، 1لعربية، ط المخطوطات ا

المالكي  ،  الذخيرة -149 الرحمن  عبد  بن  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو 

دار الغرب  ،  محمد بو خبزة،  سعيد أعراب،  محمد حجييق:  ، تحقالشهير بالقرايف

 م. 1994،  1، طبيروت ، اإلسالمي

لف  راجعه وصححه وعلق عليه: حفيد المؤ ،  علي بن مصطفى الطنطاوي،  ذكريات  -150

ديرانية مأمون  العربية  ،  مجاهد  المملكة  جدة،  والتوزيع،  للنشر  المنارة  دار 

 م. 2006  -هـ  1427،  5ط ، السعودية 

وأ -151 الكالم  الهروي،  هله ذم  األنصاري  علي  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  إسماعيل  ،  أبو 

الشبل تحقيق:   العزيز  عبد  الرحمن  معبد  والحكم،  العلوم  المنورة،  كتبة  ،  المدينة 

 . م1998-ـ  ه1418،  1ط
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الدين   -152 شهاب  بن  عبدالرحمن  الفرج  أبي  الدين  زين  الحنابله،  طبقات  علي  الذيل 

، المعروف بابن رجب الحنبلي، تصحيح:  أحمد البغدادي ثم الدمشقي ثم الحنبلي

 م. 1953حامد الفقي، مصر، 

األخيار -153 ونصوص  األبرار،  الزمخشري  ،ربيع  عمر  بن  محمود  :  تحقيق   ، لألمام 

 . العراق الدينية، والشؤون  األوقاف  وزارة  طبعة عيمي،الن سليم الدكتور

المختار -154 الدر  على  المحتار  عبد  ،  رد  بن  عمر  بن  أمين  محمد  عابدين،  العزيز  ابن 

 م. 1992 -هـ 1412،  2ط،  بيروت ، دار الفكر ، عابدين الدمشقي الحنفي

ى  عبد الرحمن بن يحي  :الرد على األخنائي، ألحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق -155

 القاهرة.  ، اليماين، المطبعة السلفية

الثبات -156 دار  سالمة،  بن  صربي  تحقيق:  حنبل،  بن  ألحمد  الجهمية،  على  ،  الرد 

 هـ 1424الرياض 

 . هـ 1358مصر  ،الرسالة، للشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبه الحلبي -157

الفضل -158 أبو  الدين  شهاب  المثاين،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  يف  المعاين    روح 

الكتب   الحسيني اآللوسي، تحقيق: علي عبدالباري عطية، دار  محمود بن عبد اهلل 

 هـ. 1415بيروت،  العلمية، 

ى أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة، محمد بن  الروح يف الكالم عل  -159

 م. 1975  -هـ  1395أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل، دار الكتب العلمية، بيروت،  

ا  -160 األبرار روض  ربيع  من  المنتخب  األماسي  ،  ألخيار  يعقوب  بن  قاسم  بن  محمد 

 . هـ 1423،  1ط ،  ، حلب دار القلم العربي ،  الحنفي، محيي الدين، ابن الخطيب قاسم 

عبد   -161 عمر  تحقيق:  السهيلي،  أحمد  بن  عبداهلل  بن  الرحمن  لعبد  األنف،  الروض 

 . هـ1412بيروت   ،السالم، دار إحياء الرتاث العربي

ال  -162 المشتاقينروضة  ونزهة  شمس  ،  محبين  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد 

 م. 1983  -هـ  1403  ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الدين ابن قيم الجوزية

روضة الناظر وجنة المناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، أبو   -163

ماعيلي المقدسي ثم  محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الج

والنشر   للطباعة  الري ان  مؤسسة  المقدسي،  قدامة  بابن  الشهير  الحنبلي،  الدمشقي 

 م. 2002 -  هـ1423،  2طوالتوزيع،  
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بن   -164 اهلل  عبد  الطحاوية،  شرح  على  الندية  الالرياض  الرحمن    تحقيق:  جربين،عبد 

 . هـ 1431  ،الرياض، طارق الخويطر دار الصميعي

التف  -165 علم  يف  المسير  المكتب  زاد  الجوزي،  محمد  بن  علي  بن  عبدالرحمن  سير، 

 هـ. 1404،  3اإلسالمي، بيروت، ط

أبي  -166 بن  محمد  العباد،  خير  هدي  يف  المعاد  مؤسسة    زاد  الدمشقي،  الزرعي  بكر 

 هـ. 1405، 8ط الرسالة، 

الناس -167 كلمات  معاين  يف  بكر  ،  الزاهر  أبو  بشار،  بن  محمد  بن  القاسم  بن  محمد 

حاتم ،  األنباري د.  الضامن  تحقيق:  بيروت ،  صالح  الرسالة،  ،  1ط،  مؤسسة 

 م. 1992-هـ  1412

التفاسير -168 زه،  زهرة  بأبي  المعروف  أحمد  بن  مصطفى  بن  أحمد  بن  دار  ،  رةمحمد 

 . الفكر العربي

واألمثال -169 الحكم  يف  الحالل  الهاشمي،  السحر  مصطفى  بن  إبراهيم  بن  دار  ،  أحمد 

 . الكتب العلمية، بيروت

الفصاحة  -170 اهلل ،  سر  عبد  الحلبيأبو محمد  الخفاجي  بن سنان  بن سعيد  بن محمد     ،

 م. 1982  -  هـ 1402، 1، ط دار الكتب العلمية

فق -171 من  الصحيحة وشيء  األحاديث  وفوائدها سلسلة  محمد  ،  هها  الرحمن  عبد  أبو 

مكتبة المعارف  ،  ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجايت بن آدم، األشقودري األلباين

 . بة المعارف ، مكت 1ط،  للنشر والتوزيع، الرياض 

األمة  -172 يف  السيئ  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  األحاديث  الرحمن  ،  سلسلة  عبد  أبو 

دار النشر:  ،  نجايت بن آدم، األشقودري األلباين   محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن 

 م. 1992  -  هـ 1412،  1ط ،  دار المعارف، الرياض، الممكلة العربية السعودية 

ا تفرق من أحكام السماع والقياس والشذوذ وما إليها  رسالة تجمع م ،  السماع والقياس  -173

بن إسماعيل    أحمد ،  من المباحث اللغوية النادرة يف ذخائر الكتب المطبوعة والمخطوطة 

 م. 2001  -هـ  1421،  1ط ،  دار اآلفاق العربية، القاهرة، مصر ،  بن محمد تيمور 

القزوي -174 ماجه  بن  يزيد  بن  محمد  عبداهلل  أبي  الحافظ  ماجه،  ابن  تحقيق:  سنن  ني، 

 محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بيروت. 
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بن  -175 إسحاق  بن  األشعث  بن  سليمان  داود  أبي  الحافظ  اإلمام  داود،  أبي  بشير    سنن 

 م. 1994  -  هـ 1414السجستاين األزدي، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر،  

سى  سنن الرتمذي )الجامع الصحيح(، أبو عيسى محمد بن عيسى بن َسْوَرة بن مو -176

بن الضحاك السلمي الرتمذي، تحقيق: أبي األشبال أحمد محمد شاكر، دار الكتب  

 م. 1937 - هـ1356، 1العلمية، بيروت، ط 

ا -177 الدرامي  سنن  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  محمد  أبو  الحافظ  لإلمام  لدارمي، 

بع العليمي، دار الكتاب العربي    -السمرقندي، تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد الس 

 م. 1987  -  هـ1407وت، الطبعة األولى، بير

ردي   -178 الُخْسَرْوج  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو  الكربى،  السنن 

ال  بيروت،  الخراساين  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  عبدالقادر  محمد  تحقيق:  بيهقي، 

 م. 2003  -هـ  1424،  3لبنان، ط 

اين النسائي، حققه  السنن الكربى، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراس  -179

له:   قدم  األرناؤوط،  عليه: شعيب  أشرف  شلبي،  عبدالمنعم  أحاديثه: حسن  وخرج 

 م. 2001  -هـ  1421،  1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط   عبداهلل بن عبدالمحسن الرتكي، 

بن   -180 أحمد  عبدالرحمن  أبو  المحدث  لإلمام  السنن(،  من  )المجتبى  النسائي،  سنن 

النسائي، تحقيق مكتب الرتاث اإلسالمي، دار    شعيب بن علي بن سنان الخراساين

 م. 1992 -  هـ1412المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية،  

تحقيق: -181 منصور،  بن  الصميعي،    سنن سعيد  دار  الحميد،  اهلل  عبد  بن  الدكتور سعد 

 م. 1993  -هـ  1414،  1الرياض، ط 

عثم -182 بن  أحمد  بن  محمد  عبداهلل  أبو  الدين  شمس  اإلمام  النبالء،  أعالم  ان  سير 

ط بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  األرنؤوط،  شعيب  تحقيق:    -هـ    1413،  9الذهبي، 

 م.   1993

شام بن أيوب المعافري الحميري، تحقيق: جمال  السيرة النبوية، أبو محمد عبدالملك بن ه  -183

 م. 2004  -هـ  1424ثابت، ومحمد محمود، وسيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة،  

المثارة إلنك -184 الثالثون  ونقضالشبهات  وتفنيد  النبوية عرض  السنة  العظيم  ،  ار  عبد 

 م. 1999 -هـ  1420،  1، طمكتبة وهبة ، إبراهيم محمد المطعني
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فن   -185 يف  العرف  الحمالوي ،  الصرفشذا  محمد  بن  عبد  ،  أحمد  اهلل  نصر  تحقيق: 

 . مكتبة الرشد الرياض ،  الرحمن نصر اهلل

أصول   -186 وإاشرح  والسنة  الكتاب  من  والجماعة  السنة  أهل  الصحابة  عتقاد  جماع 

هبة اهلل بن الحسن بن منصور الطربي الاللكائي،   والتابعين ومن بعدهم، أبو القاسم

 هـ. 1423، 4بن حمدان الغامدي، دار طيبة، ط  تحقي: الدكتور أحمد بن سعد

مصدر الكتاب: دروس  ،  عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي،  شرح الحموية البن تيمية  -187

 . http://www.islamweb.net، شبكة اإلسالميةصوتية قام بتفريغها موقع ال 

الزركشي   -188 اهلل  عبد  بن  الدين محمد  الخرقي، لشمس  الزركشي على مختصر  شرح 

ا أولي  المصري  دار  جربين،  بن  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  العالمة  تحقيق  لحنبلي، 

 م. 1993 - هـ 1414،  2النهى، ط

تحقيق:  -189 البغوي،  مسعود  بن  الحسين  محمد  أبي  السنة،  األرنؤوط،    شرح  شعيب 

 م. 1965  -هـ  1390،  1ومحمد زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، ط

عق -190 يف  المضية  الدرة  السفارينية،  العقيدة  المرضيةشرح  الفرقة  أهل  بن  ،  د  محمد 

 . هـ1426،  1ط ، دار الوطن للنشر، الرياض، صالح بن محمد العثيمين 

علي  بن محمد ابن أبي شرح العقيدة الطحاوية، صدر الدين محمد بن عالء الدين   -191

اهلل   عبد  د  األرنؤوط،  تحقيق: شعيب  الدمشقي،  الصالحي  األذرعي  الحنفي،  العز 

 م. 1997  -هـ  1417،  10الرسالة، بيروت، ط  بن المحسن الرتكي، مؤسسة

صدر الدين محمد بن عالء الدين علي  بن محمد ابن أبي ،  شرح العقيدة الطحاوية -192

تحقيق: شعيب األرنؤوط، عبد اهلل بن  ،  دمشقي العز الحنفي، األذرعي الصالحي ال

 م. 1997 -هـ 1417، 10، ط مؤسسة الرسالة، بيروت،  المحسن الرتكي 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  ،  كتاب الطهارة ،  فقه شرح العمدة يف ال  -193

  ، عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراين الحنبلي الدمشقي 

 . هـ 1412،  1، ط الرياض ،  مكتبة العبيكان ،  المحقق: د. سعود بن صالح العطيشان 

الشافية -194 الكافية  أبو عبد اهلل ،  شرح  الدين  الطائي    جمال  محمد بن عبد اهلل بن مالك 

له: عبد المنعم أحمد هريدي،  الجياين البحث  ،  حققه وقدم  القرى مركز  أم  جامعة 

ا كلية  اإلسالمي  الرتاث  وإحياء  مكة  العلمي  اإلسالمية  والدراسات  لشريعة 

 . م1982  -هـ 1402، 1، ط المكرمة
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ا -195 قدامة  بن  عبدالرحمن  الدين  شمس  المقنع،  على  الكبير  دار    لمقدسي، الشرح 

 م. 1995 -هـ 1415،  1القاهرة، ط ، الهجرة

األصول  -196 علم  من  األصول  لمختصر  الكبير  بن  ،  الشرح  بن محمد  المنذر محمود  أبو 

 م. 2011  -هـ  1432،  1ط ،  المكتبة الشاملة، مصر ،  منياوي مصطفى بن عبد اللطيف ال 

للزمخشري  -197 المفصل  بن ،  شرح  محمد  السرايا  أبي  ابن  يعيش  بن  علي  بن  يعيش 

وبابن  يعيش  بابن  المعروف  الموصلي،  األسدي  الدين  موفق  البقاء،  أبو  علي، 

يعقوب ،  الصانع بديع  إميل  الدكتور  له:  لبنان،  قدم  بيروت،  العلمية،  الكتب    ، دار 

 م. 2001  -هـ  1422،  1ط

المستقنع -198 زاد  على  الممتع  العثيمين ،  الشرح  محمد  بن  صالح  بن  ابن  ،  محمد  دار 

 . ـ ه1428 - 1422، 1ط ، الجوزي

جالل الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي  ،  شرح الورقات يف أصول الفقه  -199

م له وحققه وعل ق عليه: الدكتور حسام الدين بن مو ،  الشافعي  صف وتنسيق:  ،  سى عفانة قد 

 . م 1999  -هـ  1420،  1، ط جامعة القدس، فلسطين ،  حذيفة بن حسام الدين عفانة 

الفوائد  -200 تسهيل  بن،  شرح  اهلل،    محمد  عبد  أبو  الجياين،  الطائي  مالك  ابن  اهلل،  عبد 

الدين المختون ،  جمال  بدوي  محمد  د.  السيد،  الرحمن  عبد  د.  هجر  ،  تحقيق: 

 م. 1990  -هـ  1410، 1، ط اإلعالنللطباعة والنشر والتوزيع و

لبيك -201 اللهم  لبيك  حديث  بن  ،  شرح  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين 

تحقيق: د. وليد عبد الرحمن  ،  دادي، ثم الدمشقي، الحنبليالحسن، الَسالمي، البغ

 هـ. 1417، 1ط ، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، محمد آل فريان

الميت ثالثة«  -202 »يتبع  الحنبلي، تحقيق: خالد بن مصطفى  ،  شرح حديث:  ابن رجب 

 هـ. 1418سالم الشهير بخالد أبو صالح، مدار الوطن، السعودية، الرياض،  

ا -203 ديوان  أوس(  ،لحماسة شرح  بن  تمام حبيب  أبو  اختاره  الحماسة:  يحيى  ،  )ديوان 

 . بيروت ، دار القلم، بن علي بن محمد الشيباين  التربيزي، أبو زكريا 

المتنبي  -204 ديوان  البغدادي    ،شرح  العكربي  اهلل  بن عبد  الحسين  بن  اهلل  البقاء عبد  أبو 

الدين  تحقيق:  محب  السقا ،  األبياري،  مصطفى  عإبراهيم  ال،  شلبيبد  دار    ،حفيظ 

 . بيروت، المعرفة
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المستقنع -205 زاد  الشنقيطي،  شرح  المختار  الكتاب،  محمد بن محمد  دروس    : مصدر 

 . http://www.islamweb.net، صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية

بطال -206 البن  البخارى  صحيح  عبد  ،  شرح  بن  خلف  بن  علي  الحسن  أبو  بطال  ابن 

،  2ط ،  مكتبة الرشد، السعودية، الرياض،  ر بن إبراهيم تحقيق: أبو تميم ياس ،  الملك

 . م2003  -هـ  1423

ى ع َياض -207 يح ُمْسل م  ل لَقاض  ى إ كَماُل الُمْعل م  بَفوَ   ،َشْرُح َصح  عياض  ،  ائ د  ُمْسل مالُمَسم 

الفضل أبو  السبتي،  اليحصبي  عمرون  بن  عياض  بن  موسى  الدكتور  ،  بن  تحقيق: 

يل  إ ْسَماع  الو،  يْحَيى  مصردار  والتوزيع،  والنشر  للطباعة    -هـ  1419،  1ط ،  فاء 

 م. 1998

عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل ابن يوسف،  ،  شرح قطر الندى وبل الصدى  -208

جمال   محمد،  هشامأبو  ابن  الحميد،  الدين،  عبد  الدين  محيى  محمد  ،  تحقيق: 

 هـ. 1383،  11، ط القاهرة

التحرير للفتوحي -209 ،  أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي أبو عبد اهلل،  ،  شرح مختصر 

الحازمي الشيخ  موقع  بتفريغها  قام  صوتية  دروس  الكتاب:  ،  مصدر 

http://alhazme.net . 
اهلل الخرشي المالكي أبو عبد اهلل، دار    شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد -210

 الفكر للطباعة، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ. 

والفرزدق -211 جرير  نقائض  عب،  شرح  المثنىأبو  بن  معمر  عن  ،  يدة  اليزيدي  برواية 

عنه  ابن حبيب  وليد محمود خالص ،  السكري عن  إبراهيم حور،  ،  تحقيق: محمد 

 م. 1998،  2ط ، المجمع الثقايف، أبو ظبي، اإلمارات

أبو بكر، تحقيق: عبداهلل بن عمر بن سليمان   -212 الشريعة، محمد بن الحسين اآلجري 

 م. 1997 -هـ 1418،  1الدميجي، دار الوطن،ط 

ردي الخراساين، أبو   -213 شعب اإليمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوج 

على   أشرف  حامد،  عبدالحميد  عبدالعلي  الدكتور  تحقيق:  البيهقي،  تحقيقه  بكر 

الهند،   ببومباي،  السلفية،  الدار  صاحب  الندوي،  أحمد  مختار  أحاديثه:  وتخريج 

با  بالرياض  والتوزيع  للنشر  الرشد  بالهند،  مكتبة  ببومباي  السلفية  الدار  مع  لتعاون 

 م.  2003 -هـ  1423،  1ط
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والشعراء  -214 الدينوري،  الشعر  قتيبة  بن  مسلم  بن  اهلل  عبد  محمد  الحديث،  ،  أبو  دار 

 . هـ 1423، ةالقاهر

والتعليل -215 والحكمة  والقدر  القضاء  مسائل  يف  العليل  بن  ،  شفاء  بكر  أبي  بن  محمد 

،  دار المعرفة، بيروت، لبنان  تحقيق: ،  جوزيةأيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ال

 م. 1978  -هـ  1398

اليمني،   -216 الحميرى  سعيد  بن  نشوان  الكلوم،  من  العرب  كالم  ودواء  العلوم  شمس 

 ن عبد اهلل العمري، مطهر بن علي اإلرياين، د يوسف محمد عبد اهلل. تحقيق: د حسين ب 

زين الدين منصور بن أبي  أبو السعد  ،  الشمعة المضية بنشر قراءات السبعة المرضية -217

تحقيق: د. علي سيد  ،  النصر بن محمد الط باَلوي، سبط ناصر الدين محمد بن سالم

 م. 2003  -هـ  1423، 1ط ، الرياض، مكتبة الرشد، السعودية،  أحمد جعفر 

مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد  ،  الشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية -218

دار الفرقان , مؤسسة  ،  تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف،  لىالكرمى المقدسي الحنب

 هـ. 1404، 1ط ، الرسالة، بيروت

القلقشندي، -219 علي  بن  أحمد  اإلنشا،  صناعة  يف  األعشى  يوسف  د.    : تحقيق  ،صبح 

 . م1987، 1دمشق، ط ، دار الفكر، علي طويل

الجوهري   -220 حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

بيروت الفارابي للماليين،  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  ،  4ط   ،، 

 م. 1987  - هـ 1407

 هـ. 1408شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،   :صحيح ابن حبان، تحقيق  -221

النيسابوري،   -222 السلمي  بكر  أبو  خزيمة  بن  إسحاق  بن  محمد  خزيمة،  ابن  صحيح 

 هـ. 1400سالمي، بيروت، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإل

ملسو هيلع هللا ىلص   -223 اهلل  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  )الجامع  البخاري،  صحيح 

إبراهيم   بن  إسماعيل  بن  محمد  عبداهلل  أبو  وأيامه(،  البخاري  وسننه  المغيرة  بن 

 هـ. 1422،  1الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

لمحم -224 والرتهيب،  الرتغيب  المعارف،  صحيح  مكتبة  األلباين،  الدين  ناصر  د 

 . هـ1421،  5الرياض، ط 
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صحيح الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير(، محمد ناصر الدين األلباين، إشراف   -225

 م. 1988 -هـ 1408،  3اويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، طزهير الش

إلى رسول اهلل  -226 العدل  العدل عن  بنقل  المختصر  )المسند الصحيح    صحيح مسلم، 

فؤاد   محمد  تحقيق:  النيسابوري،  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم  ملسو هيلع هللا ىلص(، 

 عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت. 

الدارقطنيالصفات،   -227 عمر  بن  ناصر  در  ، علي  بن  محمد  بن  علي  وتحقيق:  اسة 

 . الفقيهي 

الجنة -228 بن مهران  ،  صفة  بن موسى  بن إسحاق  أحمد  بن  اهلل  بن عبد  أحمد  نعيم  أبو 

 . سوريا ، دار المأمون للرتاث، دمشق،  تحقيق: علي رضا عبد اهلل،  األصبهاين

الصواعق المرسلة يف الرد على الجهمية والمعطلة، ابن قيم الجوزية، تحقيق: علي   -229

 هـ. 1418دار العاصمة، الرياض،   بن محمد الدخيل اهلل، 

واألمثال -230 والحكم  واألخالق  األدب  يف  األفكار  بن  ،  صيد  حسين  محمد  القاضي، 

اليمنية للجمهورية  العليا  المحكمة  عضو  الع،  المهدي،  األستاذ  عبد  راجعه:  المة 

 . مكتبة المحامي: أحمد بن محمد المهدي، الحميد محمد المهدي

الخاطر -231 الجوزي،  صيد  محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  ،  جمال 

 . 1، ط دار القلم، دمشق ، بعناية: حسن المساحي سويدان

ا -232 اإلسالمي،  ضعيف  المكتب  األلباين،  الدين  ناصر  وزيادته، محمد  الصغير  لجامع 

 م. 1990  -هـ  1410، 3ت، ط بيرو

الشاويش،   -233 زهير  إشراف:  األلباين،  الدين  ناصر  محمد  الرتمذي،  سنن  ضعيف 

 م. 1991  -هـ  1410،  1المكتب اإلسالمي، بيروت، ط

يق: عبد الستار أحمد  تحق،  عبد اهلل بن محمد ابن المعتز العباسي،  طبقات الشعراء -234

 . 3، طدار المعارف، القاهرة، فراج

وبا  -235 الهجرتين  شمس  طريق  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  السعادتين،  ب 

 هـ. 1394، 2الدين ابن قيم الجوزية، دار السلفية، القاهرة، مصر، ط 

ن  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل ب،  العبودية -236

الدمشقي الحنبلي  الحراين  تيمية  ابن  محمد  بن  القاسم  ز،  أبي  محمد  هير  تحقيق: 

 م. 2005  -هـ  1426،  المجددة ، 7، ط المكتب اإلسالمي، بيروت، الشاويش
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العمدة -237 شرح  الدين  ،  العدة  هباء  محمد  أبو  أحمد،  بن  إبراهيم  بن  الرحمن  عبد 

 م. 2003 - هـ 1424،  بدون طبعة ، دار الحديث، القاهرة، المقدسي

ق،  العزلة واالنفراد  -238 بن  بن عبيد بن سفيان  اهلل بن محمد  البغدادي  أبو بكر عبد  يس 

الدنيا  أبي  بابن  المعروف  القرشي  تحقيق األموي  محمد  ،  الحميد  عبد  مسعد   :

 . القاهرة، مكتبة الفرقان، السعدين

المعروف  ،  العزلة  -239 البستي  الخطاب  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  حمد  سليمان  أبو 

 . هـ1399،  2ط،  المطبعة السلفية، القاهرة، بالخطابي

محمد بن جعفر بن حيان األنصاري، المعروف بأب ي العظمة، أبو محمد عبد اهلل بن   -240

الشيخ األصبهاين، تحقيق: رضاء اهلل بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة،  

 . ـه1408،  1الرياض، ط 

األندلسي،   -241 ربه  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  الفريد،  عبدالقادر  العقد  محمد  تحقيق: 

 م. 1998  - هـ 1419،  1شاهين، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط 

حامد   -242 محمد  تحقيق:  الهادي،  عبد  ابن  اإلسالم،  شيخ  مناقب  يف  الدرية  العقود 

 الفقي، دار الكاتب العربي، بيروت. 

وأصحاب   -243 السنة  أهل  اعتقاد  يف  الرسالة  أو  الحديث،  وأصحاب  السلف  عقيدة 

ئمة، إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوين أبو عثمان، تحقيق: ناصر بن  الحديث واأل

 م. 1998  -هـ 1419رحمن بن محمد الجديع، دار العاصمة، عبد ال

العلل الصغير، أبي عيسى الرتمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء   -244

 الرتاث العربي، بيروت. 

عب -245 أ.د  قرون،  ثالثة  خالل  الُبَكْيري ة  المحسن  علماء  عبد  بن  محمد  بن  العزيز  د 

اإل الجامعة  يف  التدريس  هيئة  عضو  مكتبة  الفريح،  المنورة،  بالمدينة  سالمية 

 م. 2019 -هـ 1440،  1العبيكان، السعودية، الرياض، ط 

إيضاح صحيح األخبار وسقيمها  -246 الغفار يف  للعلي  اهلل  ،  العلو  أبو عبد  الدين  شمس 

َقاْيماز   بن  عثمان  بن  أحمد  بن  عبد  ،  الذهبي محمد  بن  أشرف  محمد  أبو  تحقيق: 

 م. 1995  -هـ  1416، 1ط ، ضمكتبة أضواء السلف، الريا ، المقصود

حمادة،  -247 فاروق  تحقيق:  للنسائي،  والليلة،  اليوم  بيروت    عمل  الرسالة،  مؤسسة 

 هـ. 1406
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الشعر -248 الحسني  ،  عيار  طباطبا،  إبراهيم  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد 

 . مكتبة الخانجي، القاهرة ،  حقيق: عبد العزيز بن ناصر المانعت، العلوي، أبو الحسن

ع -249 أبي  مهدي  العين،  الدكتور  تحقيق  الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  بد 

 المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل. 

دار   -250 األسكندراين،  محمد  الدكتور  تحقيق:  الدينوري،  قتيبة  البن  األخبار  عيون 

 م. 2002  -هـ 1423، 5ب العربي، بيروت، طالكتا 

النقائ -251 وعرر  الواضحة،  الخصائص  الفاضحةغرر  الدين  ،  ض  برهان  إسحق  أبو 

بالوطواط  المعروف  بن علي  يحيى  بن  إبراهيم  بن  ضبطه وصححه وعلق  ،  محمد 

،  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  حواشيه ووضع فهارسه: ابراهيم شمس الدين

 . م 2008  -هـ  1429،  1ط

البحث  -252 مركز  الغرباوي،  إبراهيم  عبدالكريم  تحقيق:  الخطابي،  الحديث،    غريب 

 هـ. 1402العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة،  

،  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،  غريب الحديث -253

القلعجي أمين  المعطي  عبد  الدكتور  لبنان،  تحقيق:  بيروت،  العلمية،  الكتب  ،  دار 

 م. 1985 – هـ1405،  1ط

القرآن والحديث -254 تحقيق ودراسة:  ،  الهروي  أبو عبيد أحمد بن محمد،  الغريبين يف 

المزيدي  فريد  فتحي حجازي،  أحمد  د.  أ.  وراجعه:  له  مصطفى  ،  قدم  نزار  مكتبة 

 م. 1999  -هـ  1419،  1ط،  الباز، المملكة العربية السعودية

طالب ،  الفاخر -255 أبو  عاصم،  بن  سلمة  بن  الطحاوي،  المفضل  العليم  عبد  ،  تحقيق: 

،  1ط ،  لعربية، عيسى البابي الحلبيدار إحياء الكتب ا،  مراجعة: محمد علي النجار

 ـ. ه1380

المعروف  ،  الفاضل -256 العباس،  أبو  األزدي،  الثمالى  األكرب  عبد  بن  يزيد  بن  محمد 

 . هـ 1421،  3ط ، دار الكتب المصرية، القاهرة، بالمربد

واألث -257 الحديث  غريب  يف  أحمد،  ،  ر الفائق  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو 

دار  ،  محمد أبو الفضل إبراهيم،  مد البجاويتحقيق: علي مح ،  الزمخشري جار اهلل 

 . 2، ط المعرفة، لبنان
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، للشيخ عبد العزبز بن  فتاوى إسالمية   فتاوى إسالمية، جمع الشيخ محمد المسند  -258

و جربين،  بن  اهلل  عبد  والشيخ  عثيمين،  بن  محمد  والشيخ  الدائمة،  باز،  اللجنة 

الفقهي،   عبدوالمجمع  بن  العزيز  عبد  بن  محمد  وترتيب:  المسند   جمع  دار  ،  اهلل 

 هـ. 1415،  1، طالوطن للنشر، الرياض 

تم نسخه من اإلنرتنت:  ،  لجنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية،  فتاوى الشبكة اإلسالمية -259

الحجة    1يف   هم2009نوفمرب،    18،  هـ 1430ذو  ل،  أرشيف  هو  الملف  جميع  ذا 

لفتوى يف  وتجد رقم ا،  90751وعددها ،  الفتاوى العربية بالموقع حتى تاريخ نسخه

 . http:www.islamweb.net، خانة الرقم، ورابطها أسفل يسار الشاشة

الفتاوى الكربى، ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن   -260

ابن  محمد  بن  القاسم  أبي  بن  اهلل  محمد    عبد  تحقيق:  الدمشق،  الحنبلي  الحراين  تيمية 

 م. 1987  -هـ  1408،  1قادر عطا، دار الكتب العلمية، ط عبدالقادر عطا، مصطفى عبدال 

،  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،  فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الثانية -261

الدويش  الرزاق  عبد  بن  أحمد  وترتيب:  البحوث  ،  جمع  إدارة  العلمية  رئاسة 

 . واإلفتاء، اإلدارة العامة للطبع، الرياض

لمجموعة من العلماء، اعتنى هبا ورتبها: أبو محمد أشرف    ،فتاوى المرأة المسلمة  -262

 م. 1995  -هـ  1415،  1بن عبد المقصود، مكتبة دار طربية، ط 

 ، موقع وزارة األوقاف المصرية. دار اإلفتاء المصرية، فتاوى دار اإلفتاء المصرية -263

محمد  ،  ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ  فتاوى -264

إ الشيخبن  آل  اللطيف  عبد  بن  عبد  ،  براهيم  بن  محمد  وتحقيق:  وترتيب  جمع 

 . هـ1399، 1ط ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة،  الرحمن بن قاسم 

العسقالين   -265 حجر  بن  علي  بن  أحمد  للحافظ  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح 

المكتبة  الشا  عبدالباقي،  فؤاد  محمد  وترقيم  الخطيب،  الدين  محب  تحقيق:  فعي، 

 هـ. 1405،  2القاهرة، ط ، لفية الس

فتح الرحيم الملك العالم يف علم العقائد والتوحيد واألخالق واألحكام المستنبطة من   -266

يخ َعْبد  ،  تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،  القرآن  يظ: َفضْيَلة الش  اهلل بن  َتْقر 

ْيل  ْيز بن َعق  اق بْن عبْ ،  َعْبد الَعز   . دار ابن الجوزي ،  د المْحسن الَبْدر اْعَتنى به: َعْبد الرز 
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دار ابن كثير، دار  ،  محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني،  فتح القدير -267

 . هـ 1414،  1، ط الكلم الطيب، دمشق، بيروت

لرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب  عبد ا،  فتح المجيد شرح كتاب التوحيد -268

مطبعة السنة المحمدية، القاهرة،  ،  د الفقيتحقيق: محمد حام،  بن سليمان التميمي

 م. 1957  -هـ  1377،  7، ط مصر

المرام -269 بلوغ  بشرح  واإلكرام  الجالل  ذي  العثيمين،  فتح  بن صالح  تحقيق  ،  محمد 

المكتبة اإلسالمية    ،وتعليق: صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي

 م. 2006 -هـ 1427،  1ط،  للنشر والتوزيع 

اآلد -270 يف  اإلسالميةالفخري  والدول  السلطانية  طباطبا ،  اب  بن  علي  بن  محمد 

الطقطقي  بابن  تحقيقالمعروف  مايو،  محمد  القادر  عبد  العربي،  ،  :  القلم  دار 

 م. 1997  -هـ  1418 ، 1ط  بيروت، 

للتنوخي  -271 الشدة  بعد  بن علي ،  الفرج  التنوخي    المحسن  داود  الفهم  أبي  بن  بن محمد 

 م. 1978  -هـ  1398،  دار صادر، بيروت ،  جى تحقيق: عبود الشال ،  البصري، أبو علي 

أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي  ،  الفرج بعد الشدة -272

الدنيا  أبي  بابن  المعروف  القرشي  أبو حذيفة عبيد اهلل  ،  األموي  خرجه وعلق عليه: 

 م. 1988  -هـ 1408، 2ط ، دار الريان للرتاث، مصر، بن عالية

النصي -273 بين  بن  الفرق  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين  والتعيير،  حة 

أحاديثه:   وخرج  عليه  علق  الحنبلي،  الدمشقي،  ثم  البغدادي،  الَسالمي،  الحسن، 

ان، ط  م. 1988 -هـ 1409،  2علي حسن علي عبد الحميد، دار عمار، عم 

بن ال -274 محمد  المرداوي،  سليمان  بن  علي  الدين  لعالء  الفروع  تصحيح  ومعه  فروع 

ثم  مف الرامينى  المقدسي  الدين  شمس  اهلل،  عبد  أبو  مفرج،  بن  محمد  بن  لح 

الرسالة،   مؤسسة  الرتكي،  المحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  تحقيق:  الحنبلي،  الصالحي 

 م. 2003  -هـ  1424،  1ط

أبو   -275 سالم،  بن  للقاسم  القرآن  الهروي  فضائل  اهلل  عبد  بن  سال م  بن  القاسم  ُعبيد 

ن خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابن كثير، دمشق،  البغدادي، مروان العطية، ومحس

 م. 1995-هـ  1415، 1بيروت، ط 
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ة كوكب عبيد، مطبعة اإلنشاء، دمشق -276 ،  فقه العبادات على المذهب المالكي، الحاج 

 م. 1986 -هـ 1406،  1سوريا، ط

والمتفقه  -277 الجوزي،  الفقيه  ابن  دار  عزازي،  عادل  تحقيق:  البغدادي،  الخطيب   ،

 هـ. 1421الدمام،  

الشوكاين،   -278 بن علي بن محمد  الموضوعة، محمد  المجموعة يف األحاديث  الفوائد 

 تحقيق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 

ت -279 الرازي،  محمد  بن  تمام  القاسم  أبو  السلفي،  الفوائد،  عبدالمجيد  حقيق: حمدي 

 هـ. 1412مكتبة الرشد، السعودية، الرياض،  

لفوائد، شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب  ا -280

 م. 1990-هـ 1410،  4العربي، بيروت، ط

نورالدين  -281 بن  العارفين  تاج  بن  عبدالرؤوف  الصغير،  الجامع  القدير يف شرح  فيض 

زين   بن  العلمية،  علي  الكتب  دار  الشافعي،  القاهري  المناوي  الحدادي  العابدين 

 م. 1994  -هـ  1415،  1بنان، ط بيروت، ل

دمشق،   -282 الفكر،  دار  حبيب،  أبو  سعدي  الدكتور  واصطالًحا،  لغة  الفقهي  القاموس 

 م. 1993م، تصوير: 1988  -هـ  1408،  2سورية، ط 

العقائد -283 تصحيح  إلى  كتاب،  القائد  من  الرابع  القسم  تأنيب  :  وهو  بما  التنكيل 

محمد المعلمي العتمي    الكوثري من األباطيل، عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن

  -هـ  1404،  3اليمان، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباين، المكتب اإلسالمي، ط

 م. 1984

الخراساين،   -284 ردي  الُخْسَرْوج  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  والقدر،  القضاء 

البيهقي،  بكر  الرياض،    أبو  العبيكان،  مكتبة  عامر،  آل  اهلل  عبد  بن  محمد  تحقيق: 

 م. 2000  -هـ  1421،  1السعودية، ط 

أبو محمد الطيب بن عبد اهلل بن أحمد بن علي  ،  قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر -285

الشافعي الحضرمي  اله جراين  مكري،  بامخرمة،  بو جمعة  به:  زواري،  ُعني  ،  خالد 

 . م  2008  -هـ  1428 ، 1، ط جدة، دار المنهاج

الفقهية -286 النورانية  أحم،  القواعد  العباس  أبو  الدين  عبد  تقي  بن  الحليم  عبد  بن  د 
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الدمشقي الحنبلي  الحراين  تيمية  ابن  القاسم بن محمد  أبي  بن  اهلل  بن عبد  ،  السالم 

المملكة العربية  ،  دار ابن الجوزي،  حققه وخرج أحاديثه: د أحمد بن محمد الخليل

 . هـ1422،  1، ط السعودية 

رجب  -287 البن  الحس،  القواعد  بن  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  ن،  زين 

 . دار الكتب العلمية، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي

أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن ،  الكايف يف فقه اإلمام أحمد -288

دار  ،  ر بابن قدامة المقدسي قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهي 

 . م1994 -هـ 1414،  1، ط الكتب العلمية 

المدينة الكايف يف -289 أهل  فقه  بن  ،    الرب  عبد  بن  بن محمد  اهلل  عبد  بن  يوسف  أبو عمر 

مكتبة  ،  تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاين،  عاصم النمري القرطبي

 . م1980  -  هـ1400،  2ط  ،الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية 

عادل أحمد عبد الموجود،    الكامل يف ضعفاء الرجال، أبي أحمد ابن عدي، تحقيق: -290

 هـ. 1418علي معوض، دار الكتب العلمية بيروت  

َقاْيماز  ،  الكبائر -291 بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبي  الدين  لشمس  تنسب 

 . بيروت ، دار الندوة الجديدة،  الذهبي

األلفاظ -292 المعاين(   ، كتاب  يف  معجم  بن ،  )أقدم  يعقوب  يوسف  أبو  السكيت  ابن 

 . م 1998،  1ط،  مكتبة لبنان ناشرون،  فخر الدين قباوة تحقيق: د. ، إسحاق

أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان  ،  كتاب األمثال يف الحديث النبوي -293

األصبهاين الشيخ  بأب ي  المعروف  العلي  ،  األنصاري  عبد  الدكتور  عبد  تحقيق: 

 م. 1987  -  هـ 1408، 2ط ، الدار السلفية، بومباي، الهند، الحميد حامد

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة  ،  اب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل كت -294

النيسابوري السلمي  بن بكر  المغيرة بن صالح  إبراهيم  ،  بن  بن  العزيز  تحقيق: عبد 

 م. 1994  -هـ  1414، 5ط ، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، الشهوان

الكبير -295 الزهد  الُخْس ،  كتاب  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  ردي  أحمد  َرْوج 

البيهقي بكر  أبو  حيدر،  الخراساين،  أحمد  عامر  الثقافية،  ،  تحقيق:  الكتب  مؤسسة 

 م. 1996، 3ط ، بيروت
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كتاب الصالة وحكم تاركها، اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم   -296

 م.  2005-هـ 1426مؤسسة الرسالة،  الجوزية،  

من   -297 العثيمين،  صالح  بن  محمد  العلم،  ابن كتاب  محمد  الشيخ  مؤسسة  إصدار 

 عثيمين الخيرية. 

اإلقناع -298 متن  عن  القناع  بن  ،  كشاف  حسن  ابن  الدين  بن صالح  يونس  بن  منصور 

 . دار الكتب العلمية ، إدريس البهوتى الحنبلى

أبو   -299 التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  أحمد،  الكشاف  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم 

 هـ. 1407،  3يروت، طب، الزمخشري جار اهلل، دار الكتاب العربي

الناس،   -300 ألسنة  على  األحاديث  من  اشتهر  عما  اإللباس  ومزيل  الخفاء  كشف 

العلمية   الكتب  دار  الجراحي،  العجلوين  محمد  بن  إسماعيل  الشيخ  المحدث 

 هـ. 1408  -م  1988،  3ط  بيروت، لبنان،

،  أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق، والبيان عن تفسير القرآنالكشف  -301

دار  ،  مراجعة وتدقيق: األستاذ نظير الساعدي،  تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور

 . م 2002  -، هـ 1422 1ط ، لبنان،  إحياء الرتاث العربي، بيروت 

،  ين، هباء الدينمحمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الهمذا،  الكشكول -302

النمري  الكريم  عبد  محمد  بير،  تحقيق:  العلمية،  الكتب  ،  1ط ،  لبنان،  وتدار 

 . م1998  -هـ  1418

التنبيه  -303 النبيه يف شرح  أحمد بن محمد بن علي األنصاري، أبو العباس، نجم  ،  كفاية 

الرفعة  بابن  المعروف  باسلوم،  الدين،  سرور  محمد  مجدي  الكتب  ،  تحقيق:  دار 

 م. 2009، 1ط ، العلمية

ال -304 البغدادي، تحقيق: أبي عبداهلل  الرواية، الخطيب  سورقي، إبراهيم  الكفاية يف علم 

 حمدي المدين، المكتبة العلمية، المدينة المنورة. 

اللغوية -305 والفروق  المصطلحات  يف  معجم  الحسيني  ،  الكليات  موسى  بن  أيوب 

الحنفي البقاء  أبو  الكفوي،  درويش،  القريمي  عدنان  ا ،  تحقيق:  ،  لمصريمحمد 

 . بيروت، مؤسسة الرسالة

الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان   كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، عالء  -306
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الهندي،   بالمتقي  الشهير  فالمكي،  المدين  ثم  الربهانفوري  الهندي  الشاذلي  القادري 

 م. 1985  -هـ  1405،  5تحقيق: بكري حياين، صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط 

ب ْشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم األنصاري  ،  األسماءالكنى و -307 أبو 

الرازيالدو الفاريابي،  البي  محمد  نظر  قتيبة  أبو  حزم،  تحقيق:  ابن  ،  بيروت،  دار 

 . م 2000  -هـ  1421،  1ط ، لبنان

ى: -308 اج    الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )المسم  وض الَبه  اج والر  الكوكب الوه 

مسلم صحيح  شرح  الحجاج(  يف  اهلل  ،  بن  عبد  بن  األمين  محمد  وتأليف:  جمع 

مراجعة: لجنة  ،  َهَرري الشافعي، نزيل مكة المكرمة والمجاور هبا األَُرمي الَعَلوي ال

مهدي علي  محمد  هاشم  الربفسور  برئاسة  العلماء  العالم  ،  من  برابطة  المستشار 

المكرمة  ، اإلسالمي المنهاج،  مكة  النجاة  ،دار  طوق    -هـ  1430،  1ط ،  دار 

 . م 2009

مرشد بن علي بن مقلد    أبو المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن،  لباب اآلداب -309

مكتبة السنة،  ، تحقيق: أحمد محمد شاكر،  بن نصر بن منقذ الكناين الكلبي الشيزري

 . م1987 -هـ 1407،  2ط ، القاهرة

أبو الحسن  أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي،  ،  اللباب يف الفقه الشافعي -310

الشافعي   المحاملي  العمري،  ابن  صنيتان  بن  الكريم  عبد  البخارى،  ،  تحقيق:  دار 

 . هـ 1416، 1ط ، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

الكتاب -311 علوم  يف  الحنبلي  ،  اللباب  عادل  بن  علي  بن  عمر  الدين  سراج  أبو حفص 

النعماين الموج ،  الدمشقي  أحمد عبد  الشيخ عادل  والشيخ علي محمد  تحقيق:  ود 

 . م1998-هـ  1419،  1ط،  لبنان،  بيروت ، دار الكتب العلمية، معوض 

الكتاب -312 علوم  يف  الحنبلي  ،  اللباب  عادل  بن  علي  بن  عمر  الدين  سراج  أبو حفص 

،  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض،  الدمشقي النعماين

 .م 1998-ـ ه1419،  1، ط لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية

وال -313 والبالغة  والصرف  النحو  األدب  وآالت  اللغة  قواعد  يف  واللغة  اللباب  عروض 

راج،  والمثل  ،  دمشق   ،دار الفكر ،  مراجعة: خير الدين شمسي باشا ،  محمد علي الس 

 . م 1983  -هـ  1403،  1ط
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لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي األمازيغي   -314

تحقيق: عبداهلل علي الكبير، وأحمد حسب اهلل، وهاشم الشاذلي، القاهرة،  المصري،  

 م. 1989ر الكتاب المصري، لبنان، بيروت، دار الكتاب اللبناين،  دا 

،  عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري ، تفسير القشيري، لطائف اإلشارات  -315

 . 3، ط مصرالهيئة المصرية العامة للكتاب، ، تحقيق: إبراهيم البسيوين 

ال -316 عبد  الدين  زين  الوظائف،  من  العام  لمواسم  فيما  المعارف  بن  لطائف  رحمن 

ابن  دار  الحنبلي،  الدمشقي،  ثم  البغدادي،  الَسالمي،  الحسن،  بن  بن رجب  أحمد 

 م. 2004 -هـ 1424،  1حزم للطباعة والنشر، ط

والظرائف -317 الثعالبي،  اللطائف  منصور  أبو  إسماعيل  بن  بن محمد  الملك  ار  د،  عبد 

 . المناهل، بيروت

المفتوح -318 الباب  العثيمين  ، لقاء  محمد  بن  صالح  بن  يعقدها    ،محمد  كان  لقاءات 

  14وانتهت يف الخميس   ، هـ 1412بدأت يف أواخر شوال  ،  الشيخ بمنزله كل خميس 

عام   اإلسالمية،  هـ1421صفر  الشبكة  موقع  بتفريغها  قام  صوتية  دروس  ،  مصدر 

http://www.islamweb.net . 
العثيمين،  الشهري  اللقاء -319 محمد  بن  صالح  بن  دروس  ،  محمد  الكتاب:  مصدر 

 . http://www.islamweb.net، تفريغها موقع الشبكة اإلسالميةصوتية قام ب

فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري  ،  لمسات بيانية يف نصوص من التنزيل -320

 . م2003  -هـ  1423،  2، ط األردن، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان،  السامرائي

العربية  -321 يف  الموصلي،  اللمع  جني  بن  عثمان  الفتح  فائز،  أبو  دار  ،  فارس  تحقيق: 

 . الكويت، الكتب الثقافية

المقنع  -322 شرح  يف  أبو  ،  المبدع  مفلح،  ابن  محمد  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  بن  إبراهيم 

 . م 1997  -هـ  1418،  1ط ،  لبنان   ، دار الكتب العلمية، بيروت ،  إسحاق، برهان الدين 

)المبسوط  -323 المسمى  أاألصل ،  الشيباين(،  فرقد  بن  الحسن  بن  محمد  اهلل  عبد  ،  بو 

 . كراتشي ، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، أبو الوفا األفغاين تحقيق: 

السرخسي،  المبسوط  -324 األئمة  شمس  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  المعرفة،  محمد  ،  دار 

 . م1993 -هـ 1414،  بدون طبعة، بيروت
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علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاين  ،  إلمام أبي حنيفة متن بداية المبتدي يف فقه ا  -325

 . القاهرة ،  مكتبة ومطبعة محمد علي صبح ،  و الحسن برهان الدين المرغيناين، أب 

،  ضياء الدين بن األثير، نصر اهلل بن محمد،  المثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر -326

طبانة بدوي  الحويف،  أحمد  و،  تحقيق:  للطباعة  مصر  هنضة  والتوزيع،  دار  النشر 

 . القاهرة، الفجالة

بن مروان الدينوري المالكي، تحقيق: أبو    المجالسة وجواهر العلم، أبو بكر أحمد -327

عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، جمعية الرتبية اإلسالمية، البحرين، أم الحصم،  

 هـ. 1419دار ابن حزم، بيروت، لبنان،  

العرب -328 يف حدائق  األدب  بن  ،  مجاين  اهلل  يعقوب  رزق  بن  المسيح  عبد  بن  يوسف 

 . م1913، مطبعة اآلباء اليسوعيين، بيروت، شيخو

 المجتنى، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي، دائرة المعارف العثمانية.  -329

والمرتوكين -330 والضعفاء  المحدثين  من  بن  ،  المجروحين  أحمد  بن  حبان  بن  محمد 

ا حاتم،  أبو  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  الُبستيحبان  محمود  ،  لدارمي،  تحقيق: 

 . ـه1396،  1ط،  حلب ، دار الوعي، إبراهيم زايد

العلمية، عدد ) -331 البحوث  الشيخ عبد3014(، فتوى ) 31مجلة  العزيز بن   (، برئاسة 

 باز.

عن   -332 تصدر  بجدة،  االسالمي  المؤتمر  لمنظمة  التابع  االسالمي  الفقه  مجمع  مجلة 

وقد صدرت   بجدة،  االسالمي  المؤتمر  من    13يف  منظمة  يتكون  عدًدا، وكل عدد 

 مجموعة من المجلدات. 

ا  -333 أبو  األمثال،  محمد  مجمع  تحقيق:  النيسابوري،  الميداين  محمد  بن  أحمد  لفضل 

 محيى الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بيروت. 

،  إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الَحَلبي الحنفي،  مجمع األهنر يف شرح ملتقى األبحر -334

آياته   خرح  المنصور تحقيق:  عمران  خليل  العلمية ،  وأحاديثه  الكتب  ،  لبنان،  دار 

 . م1998  -هـ  1419، 1ط ، بيروت

الهيثمي، تحقيق: حسام   -335 أبي بكر  الدين علي بن  الفوائد، نور  الزوائد ومنبع  مجمع 

 هـ. 1414  ،الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة
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زكريا  -336 أبو  والمطيعي،  السبكي  تكملة  مع  المهذب،  شرح  الدين    المجموع  محيي 

 يحيى بن شرف النووي، دار الفكر. 

ال -337 عبد  العالمة  فتاوى  وطبعه:  مجموع  جمعه  على  أشرف  اهلل،  رحمه  باز  بن  عزيز 

 محمد بن سعد الشويعر، الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء. 

بن   -338 محمد  بن  عبدالرحمن  جمع  تيمية،  بن  أحمد  اإلسالم  شيخ  فتاوى  مجموع 

 هـ. 1412تب، الرياض،  قاسم، دار عالم الك

 . الفوزان مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد اهلل -339

محمد بن صالح  ،  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -340

دار الوطن،  ،  فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان  :جمع وترتيب ،  بن محمد العثيمين 

 . هـ 1413،  دار الثريا 

المسائل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  مجموعة الرسائل و -341

 ق عليه: السيد محمد رشيد رضا، لجنة الرتاث العربي. الحراين، عل

مركز   -342 إعداد  السعدي،  ناصر  بن  الرحمن  عبد  الشيخ  لمؤلفات  الكاملة  المجموعة 

 م. 1990  -هـ  1411، 1صالح بن صالح الثقايف بعنيزة، ط 

رو بن بحر بن محبوب الكناين بالوالء، الليثي، أبو عثمان،  عم،  المحاسن واألضداد -343

 . هـ 1423، دار ومكتبة الهالل، بيروت، الشهير بالجاحظ

تحقيق:   -344 األصفهاين،  الراغب  القاسم  أبو  الشعراء،  ومحاورات  األدباء  محاضرات 

 م. 2004  -هـ  1425، 1الدكتور رياض مراد، دار صادر، بيروت، ط 

ال -345 الوجيز يف تفسير  العزيز المحرر  ابن عطية(،  كتاب  الحق  ، )تفسير  أبو محمد عبد 

الرحم عبد  بن  غالب  المحاربيبن  األندلسي  عطية  بن  تمام  بن  عبد  ،  ن  تحقيق: 

 . هـ1422  -  1ط ، بيروت، دار الكتب العلمية ، السالم عبد الشايف محمد 

العزيز -346 الكتاب  تفسير  يف  الوجيز  عبد  ،  المحرر  بن  غالب  بن  الحق  عبد  محمد  أبو 

المحاربيالرحم األندلسي  عطية  بن  تمام  بن  الشايف  ،  ن  عبد  السالم  عبد  تحقيق: 

 . هـ1422  ، 1، ط دار الكتب العلمية، بيروت ، دمحم

حنبل -347 بن  أحمد  اإلمام  مذهب  على  الفقه  يف  بن  ،  المحرر  اهلل  عبد  بن  السالم  عبد 

المعار مكتبة  الدين  مجد  الربكات،  أبو  الحراين،  تيمية  ابن  محمد،  بن  ف،  الخضر 

 . م1984-هـ  1404،  2، ط رياضال
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اض، مؤسسة الرسالة، بيروت،  المحصول، فخر الدين الرازي، تحقيق: طه جابر في -348

 هـ. 1418

تحقيق:  ،  أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ،  المحكم والمحيط األعظم  -349

 . م 2000  -هـ  1421،  1ط ،  بيروت   ، دار الكتب العلمية ،  عبد الحميد هنداوي 

باآلثار -350 القرطبي  أ،  المحلى  األندلسي  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  بو 

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، بيروت ، الظاهري دار الفكر 

الرازي، تحقيق: محمود خاطر،   -351 مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر 

 هـ. 1995  -هـ  1415مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل،  ،  للشافعي(  ا باألم)مطبوع ملحقً   ،مختصر المزين -352

 . م1990  -  هـ1410،  بيروت ، ةدار المعرف ، أبو إبراهيم المزين

عساكر -353 البن  دمشق  تاريخ  جمال  ،  مختصر  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد 

اإلفريقى الرويفعى  االنصاري  منظور  ابن  رياض    ،الدين  النحاس،  روحية  تحقيق: 

مطي محمد  مراد،  الحميد  دم ،  ععبد  والنشر،  والتوزيع  للطباعة  الفكر  شق،  دار 

 . م1984 -هـ 1402،  1ط،  سوريا 

دار الريان  ،  محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي،  مختصر زاد المعاد -354

 . م1987 -هـ 1407، 2ط ، القاهرة، للرتاث 

المعروف   -355 األندلسي  اللغوي  النحوي  إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبو  المخصص، 

 م. 1996،  1هـ، ط 1417دار إحياء الرتاث العربي، بيروت،   بابن سيده،

وأجزاء   -356 المخلصالمخلصيات  طاهر  ألبي  بن  ،  أخرى  الرحمن  عبد  بن  محمد 

المَخلِّص البغدادي  زكريا  بن  الرحمن  عبد  بن  الدين  ،  العباس  سعد  نبيل  تحقيق: 

 . م  2008  -هـ  1429،  1ط،  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة قطر ، جرار

أبي بكر    مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أبو عبداهلل محمد بن -357

بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق:  

 م. 1973  -ـ  ه1393،  2محمد حامد الفقي لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، ط

بكر بن عبد اهلل أبو  ،  جات األصحابالمدخل المفصل لمذهب اإلمام أحمد وتخري  -358

عث بن  بكر  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  بن  محمدزيد  بن  غيهب  بن  يحيى  بن  دار  ،  مان 

 . هـ1417،  1، ط مطبوعات مجمع الفقه اإلسالمي بجدة،  العاصمة
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بن حنبل -359 أحمد  اإلمام  إلى مذهب  بن  ،  المدخل  بن مصطفى  أحمد  بن  القادر  عبد 

مؤسسة  ،  : د. عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكيتحقيق،  عبد الرحيم بن محمد بدران

 هـ. 1401، 2ط ، بيروت، الرسالة

أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير  ،  المدخل  -360

 . بدون طبعة وبدون تاريخ ،دار الرتاث، بابن الحاج

الفقه  -361 أصول  يف  الجك،  مذكرة  القادر  عبد  بن  المختار  محمد  بن  األمين  ني  محمد 

 . م2001،  5، طمكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الشنقيطي

،  عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي ،  يف علوم اللغة وأنواعها المزهر   -362

 . م1998هـ 1418، 1ط ،  بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق: فؤاد علي منصور 

ب -363 العزيز  عبد  أ.د  وأئمتها،  تاريخها  الُبَكْيري ة  المحسن  مساجد  عبد  بن  محمد  ن 

با  اإلسالمية  الجامعة  يف  التدريس  هيئة  عضو  مكتبة  الفريح،  المنورة،  لمدينة 

 م. 2019 -هـ 1440،  1العبيكان، السعودية، الرياض، ط 

إسحاق بن منصور بن هبرام، أبو  ،  مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه -364

العلمي، الجامعة اإلسالمية  عمادة البحث  ،  يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج

 . م2002 -هـ 1425،  1ط  ،بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية 

والوجهين  -365 الروايتين  كتاب  من  الفقهية  بن  ،  المسائل  محمد  يعلى،  أبو  القاضي 

الفراء بابن  المعروف  خلف  بن  محمد  بن  بن  ،  الحسين  الكريم  عبد  د.  تحقيق: 

 . م 1985  -هـ  1405، 1ط ، رياضمكتبة المعارف، ال،  محمد الالحم 

عوانة -366 أبي  الدمش   ،مستخرج  عارف  بن  أيمن  المعرفةتحقيق:  دار  بيروت،  ،  قي 

 . هـ1419

الحاكم   -367 عبداهلل  بن  محمد  عبداهلل  أبو  الحديث،  يف  الصحيحين  على  المستدرك 

الحديثة،   النصر  مكتبة ومطابع  للذهبي،  المستدرك  به تلخيص  النيسابوري، ملحق 

 طبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن، الهند. الرياض، مصورة عن 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد  ،  وع فتاوى شيخ اإلسالمالمستدرك على مجم  -368

جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن  ،  الحليم بن تيمية الحراين 

 . هـ 1418،  1ط ، قاسم
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الغزال،  المستصفى -369 محمد  بن  محمد  حامد  الطوسيأبو  عبد  ،  ي  محمد  تحقيق: 

 . م1993 -هـ 1413،  1ط،  دار الكتب العلمية، السالم عبد الشايف

مستظرف  -370 فن  كل  يف  مالمستطرف  األبشيهي،  أحمد  بن  إبراهيم  ،  حمد  تحقيق: 

 . م2004 ، 2صادر، بيروت، ط  ، دارصالح

الكتب   -371 دار  الزمخشري،  عمر  بن  القاسم محمود  أبو  العرب،  أمثال  يف  المستقصى 

 م. 1987، 2ية، بيروت، ط العلم

م  -372 بن  أحمد  عبداهلل  أبو  حنبل،  بن  أحمد  اإلمام  أسد  مسند  بن  بن هالل  حنبل  بن  حمد 

 م. 1954  -هـ  1373،  2الشيباين، تحقيق: أحمد شاكر، دار المعارف، مصر، القاهرة، ط 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبداهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد   -373

ت الدكتور  الشيباين،  إشراف:  وآخرون،  مرشد،  وعادل  األرنؤوط،  شعيب  حقيق: 

 م. 2001  -هـ  1421، 1دالمحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط عبداهلل بن عب

المدينة  ،  تحقيق: محفوظ الرحمن اهلل، وآخرون مكتبة العلوم والحكم  ، مسند البزار -374

 . هـ1988المنورة 

الشهاب -375 جع ،  مسند  بن  سالمة  بن  محمد  اهلل  عبد  حكمون  أبو  بن  علي  بن  فر 

المصري السلفي،  القضاعي  المجيد  عبد  بن  حمدي  الرسالة ،  تحقيق:  ،  مؤسسة 

 م. 1986  – هـ1407، 2ط ، بيروت

تحقيق:  ،  أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي الب ْنَكثي ،  المسند للشاشي  -376

 هـ. 1410،  1ط ،  المدينة المنورة ،  مكتبة العلوم والحكم ،  د. محفوظ الرحمن زين اهلل 

 بن جماعة الكناين  أبو عبد اهلل، محمد بن إبراهيم بن سعد اهلل،  مشيخة ابن جماعة  -377

،  دار العرب اإلسالمي ،  تحقيق: موفق بن عبد القادر،  الحموي الشافعي، بدر الدين

 . م 1988،  1ط ، لبنان، بيروت

الحديث -378 العثيمين ،  مصطلح  محمد  بن  صالح  بن  القاهرة ،  محمد  العلم،  ،  مكتبة 

 . م 1994  -هـ  1415،  1ط

واآلثا  -379 األحاديث  المصنف يف  الكتاب  أبي شيبة،  ابن  بن  مصنف  عبداهلل  بكر  أبو  ر، 

محمد بن أبي شيبة الكويف، تحقيق: محمد عبدالسالم شاهين، دار الكتب العلمية،  

 م. 1995  -هـ  1416، 1بيروت، ط 
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الج -380 به  وملحق  الصنعاين،  همام  بن  عبدالرزاق  بكر  أبو  الرزاق،  عبد  امع،  مصنف 

الرح حبيب  تحقيق:  عشر،  والحادي  العاشر  المجلد  آخر  يف  راشد  بن  من  لمعمر 

 هـ. 1403، 2األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط 

المغرب -381 أهل  أشعار  من  الشهير  ،  المطرب  األندلسي  حسن  بن  عمر  الخطاب  أبو 

الكلبي المجي،  بابن دحية  الدكتور حامد عبد  األبياري،  إبراهيم  د،  تحقيق: األستاذ 

لطباعة  دار العلم للجميع ل،  راجعه: الدكتور طه حسين،  الدكتور أحمد أحمد بدوي

 . م 1955  -هـ  1374، لبنان، والنشر والتوزيع، بيروت 

حكمي،   -382 أحمد  بن  حافظ  األصول،  علم  إلى  الوصول  سلم  بشرح  القبول  معارج 

 م. 1990  -هـ 1410، 1تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، ط 

واأليام  -383 الشهور  وفضل  اإلنعام  عبد    ،معارف  ابن  رسائل  مجموع  ضمن  )مطبوع 

الصالحي، جمال  ،  الهادي( الهادي  عبد  ابن  بن حسن  أحمد  بن  بن حسن  يوسف 

ْبَرد الحنبلي عناية: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين  ،  الدين، ابن الم 

 . م 2011  -هـ 1432، 1ط ، دار النوادر، سوريا ، طالب

د بْن حَسْين بن َحسنْ ،  معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة  -384 ،  الجيزاين  محم 

 . هـ1427،  5، ط دار ابن الجوزي

التلخيص -385 التنصيص على شواهد  أحمد،  ،  معاهد  بن  الرحمن  عبد  بن  الرحيم  عبد 

 . بيروت ، عالم الكتب، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، أبو الفتح العباسي

ا -386 الكريمالمعجم  القرآن  أللفاظ  المؤصل  بين    ، الشتقاقي  العالقات  ببيان  ل  )مؤص 

معانيها(ألفا  وبين  بأصواهتا  الكريم  القرآن  جبل،  ظ  محمد حسن حسن  مكتبة  ،  د. 

 م.  2010،  1ط،  القاهرة ، اآلداب

المعجم األوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الل خمي الشامي   -387

ط تحقيق:  الحرمين،  الطرباين،  دار  الحسيني،  وعبدالمحسن  اهلل،  عوض  ارق 

 م. 1995  -هـ 1415القاهرة، 

الدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة  ،  معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي  -388

 . م2008 -هـ 1429،  1ط،  عالم الكتب، القاهرة، فريق عمل

،  1طمي، معجم الفروق اللغوية، ابي هالل العسكري، تحقيق مؤسسة النشر االسال -389

 . هـ 1412شوال المكرم  
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أحمد   -390 بن  القاسم سليمان  أبو  الكبير،  الشامي  المعجم  الل خمي  مطير  بن  أيوب  بن 

 هـ. 1404، 2ط الطرباين، مكتبة العلوم والحكمة، 

المعاصرة -391 العربية  اللغة  عمر،  معجم  الحميد  عبد  مختار  أحمد  فريق    د  بمساعدة 

 . م 2008  -هـ  1429،  1ط،  عالم الكتب ، عمل

ن عبد  بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن محمد ب،  المناهي اللفظية وفوائد يف األلفاظ  معجم -392

،  دار العاصمة للنشر والتوزيع  ،اهلل بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد 

 . م1996-هـ  1417،  3، ط الرياض

ومحمد   -393 القادر،  عبد  وحامد  الزيات،  وأحمد  مصطفى،  إبراهيم  الوسيط،  المعجم 

 م. 1985  -هـ  1405،  3ق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاهرة، ط النجار، تحقي 

أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن  ،  ما استعجم من أسماء البالد والمواضعمعجم   -394

 . هـ1403،  3، ط عالم الكتب، بيروت، محمد البكري األندلسي

الشهير    ، رازي معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ال  -395

 م. 1979  -ـ  ه 1399عبدالسالم محمد هارون، دار الفكر،  :  بابن فارس، تحقيق 

الدكتور   -396 تحقيق  البيهقي،  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبي  لإلمام  واآلثار،  السنن  معرفة 

 عبد المعطي قلعجي، دار الوعي، حلب والقاهرة، ودار قتيبة، دمشق وبيروت. 

داهلل بن أحمد بن إسحاق األصفهاين، تحقيق:  معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عب -397

السعود العزازي،  يوسف  بن  ط عادل  الوطن،  دار  الرياض،    -هـ  1419،  1ية، 

 م. 1998

مسلم -398 بفوائد  المازري  ،  الُمْعلم  يمي  الت م  عمر  بن  علي  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو 

النيفر،  المالكي الشاذلي  محمد  الشيخ  فضيلة  للنش،  تحقيق:  التونسية  ر،  الدار 

بالجزائر  للكتاب  الوطنية  سة  والتحقيق  ،  المؤس  للرتجمة  الوطنية  سة  المؤس 

راسات بيت الحكمة و  م.  1988، 2ط ،  الد 

أبو محمد عبد الوهاب  ،  المعونة على مذهب عالم المدينة »اإلمام مالك بن أنس«  -399

المالكي  البغدادي  الثعلبي  نصر  بن  علي  الحق  ،  بن  عبد  حميش  المكتبة  ،  تحقيق: 

أصل رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى  ،  مكة المكرمة ،مصطفى أحمد الباز التجارية، 

 . الطبعة: بدون، المكرمة  بمكة
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المغني عن حمل األسفار يف األسفار، يف تخريج ما يف اإلحياء من األخبار )مطبوع   -400

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد  ،  هبامش إحياء علوم الدين(

ب أبي  بن  العراقيالرحمن  إبراهيم  بن  لبنان،  كر  بيروت،  حزم،  ابن  ،  1ط ،  دار 

 م. 2005  -هـ  1426

المغني يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباين، أبو محمد عبداهلل بن أحمد بن قدامة   -401

 هـ. 1405،  1دار الفكر، بيروت، ط  ، المقدسي

الغيب  -402 ال،  مفاتيح  بن  الحسن  اهلل محمد بن عمر بن  أبو عبد  الكبير،  حسين  التفسير 

اث العربي،  التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، دار إحياء الرت

 هـ. 1420، 3بيروت، ط 

العلم واإلرادة -403 السعادة ومنشور والية  دار  بن  ،  مفتاح  أيوب  بن  أبي بكر  بن  محمد 

 . ، بيروتدار الكتب العلمية ،سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

أ  -404 القرآن،  المعروف  المفردات يف غريب  المفضل  بن  الحسين بن محمد  القاسم  بو 

 محمد سيد كيالين، دار المعرفة، لبنان. بالراغب األصفهاين، تحقيق:  

اإلعراب -405 يف صنعة  الزمخشري  ،  المفصل  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو 

 هـ. 1993،  1ط،  بيروت، مكتبة الهالل،  تحقيق: د. علي بو ملحم،  جار اهلل

المكتبة  ،  ينسب ألبي بكر الخوارزمي محمد بن العباس،  الهموم  مفيد العلوم ومبيد -406

 . هـ 1418، روتالعنصرية، بي

المشتهرة على األلسنة -407 بيان كثير من األحاديث  الحسنة يف  الدين  ،  المقاصد  شمس 

السخاوي محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  الخير  عثمان  ،  أبو  محمد  تحقيق: 

 . م1985  -هـ  1405، 1ط ، بيروت،  دار الكتاب العربي ، الخشت 

الفقهي  -408 الفوزان،  الملخص  اهلل  عبد  بن  فوزان  بن  الرياض،  دار  ،  صالح  العاصمة، 

 هـ 1423، 1ط ، المملكة العربية السعودية

العرب -409 كالم  غريب  من  الحسن  ،  المنتخب  أبو  األزدي،  الُهنائي  الحسن  بن  علي 

النمل«  »كراع  بـ  العمري،  الملقب  أحمد  بن  محمد  د  ال ،  تحقيق:  أم  ،  قرىجامعة 

 . م1989  -هـ  1409،  1ط،  معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي 

 . هـ 1332القاهرة ، المنتقى شرح الموطإ ألبي الوليد الباجي مطبعة السعادة -410
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مرو  -411 مسموعات  من  عبد  ،  مخطوط،  المنتقى  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الدين  ضياء 

 الواحد المقدسي  

 طرابلس. ، مد عليش، مكتبة النجاحمنح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ مح -412

رح النووي على مسلم(، يحي بن  المنهاج يف شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )ش -413

 شرف بن مري النووي، طبعة بيت األفكار. 

،  أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،  المهذب يف فقة اإلمام الشافعي -414

 . دار الكتب العلمية

الظمآن -415 الهيثم،  موارد  الدين  الكتب    : تحقيق  ، ينور  دار  حمزة  الرزاق  عبد  محمد 

 . بيروت، العلمية

العرب   -416 محمد    –مواسم  ع رفان  والطبيعة،  والدينية  والتجارية  الثقافية  المواسم 

ور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.   حم 

، تحقيق:  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ،  الموافقات  -417

 م. 1997  -  هـ 1417،  1ط   ، دار ابن عفان   ، شهور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة م 

الجليل   -418 المغربي  مواهب  الرحمن  عبد  بن  لمحمد  خليل،  مختصر  شرح  يف 

 هـ. 1398الحطاب، دار الفكر، بيروت،  

العقدية -419 اإليمان  ،  الموسوعة  زيادة  يف  مالك  اإلمام  عن  روي  ما  الثالث:  المبحث 

الباحثين ،  ونقصانه من  مجموعة  القادر    إعداد:  عبد  بن  َعلوي  الشيخ  بإشراف 

 .dorar.net نتموقع الدرر السنية على اإلنرت،  السقاف 

سعود   -420 بن  محمد  اإلمام  جامعة  عبدالوهاب،  بن  محمد  الشيخ  مؤلفات  موسوعة 

 اإلسالمية، تصنيف وإعداد مجموعة. 

تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان المكتبة    ،أبي الفرج ابن الجوزي،  الموضوعات -421

 هـ. 1386ية بالمدينة المنورة  السلف

المكتبة  الموطأ، اإلمام مالك بن أنس األصبحي، تحقيق  -422 الباقي،  : محمد فؤاد عبد 

 م. 1988  -هـ  1408الثقافية، بيروت،  

الدين -423 أصول  أحكام  الكافية يف  الفقه(   ، النبذة  بن  ،  )النبذ يف أصول  أبو محمد علي 

الظاهري  القرطبي  األندلسي  حزم  بن  سعيد  بن  عبد  ت،  أحمد  أحمد  محمد  حقيق: 

 هـ. 1405، 1ط ، بيروت، دار الكتب العلمية ،  العزيز
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المحاضرات  نثر -424 يف  اآلبي،  الدر  منصور  سعد  الغني    :تحقيق،  أبي  عبد  بن  خالد 

 . م 2004 - هـ 11424، بيروت، طدار الكتب العلمية ، محفوظ

 . مكتبة الشباب ، محمد عيد، النحو المصفى -425

 . 15، طارفدار المع، عباس حسن، النحو الوايف  -426

بن   -427 الدين  لسان  وزيرها  وذكر  الرطيب،  األندلس  من غصن  الطيب  ،  الخطيب نفح 

التلمساين المقري  محمد  بن  أحمد  الدين  عباس،  شهاب  إحسان  دار  ،  تحقيق: 

 لبنان. ،  بيروت ، صادر

دار   -428 النويري،  الوهاب  عبد  بن  أحمد  الدين  شهاب  األدب،  فنون  يف  األرب  هناية 

 م. 2004  -هـ  1424،  1نان، كلب ، الكتب العلمية، بيروت

المذهب -429 دراية  يف  المطلب  ع،  هناية  بن  الملك  محمد  عبد  بن  يوسف  بن  اهلل  بد 

حققه وصنع فهارسه:  ،  الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 

يب  . م2007 - هـ1428،  1ط ، دار المنهاج، أ. د عبد العظيم محمود الد 

الحديث واأل -430 المبارك بن محمد بن  ،  ثر النهاية يف غريب  السعادات  أبو  الدين  مجد 

تحقيق: طاهر أحمد  ،  كريم الشيباين الجزري ابن األثيرمحمد بن محمد ابن عبد ال

 . م1979  -هـ  1399بيروت،  ، المكتبة العلمية، محمود محمد الطناح،  الزاوى

نين  كالم سيدنا أمير المؤم  وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي منهنج البالغة،   -431

عليه  علي طالب  أبي  عبده،    السالم،  بن  محمد  الشيخ  اإلمام  األستاذ  شرح 

 دارالمعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. 

، محمد بن علي بن ملسو هيلع هللا ىلصنيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخبار   -432

محمد الشوكاين، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، ومصطفى محمد الهواري، مصر،  

 كتبة الكليات األزهرية. القاهرة، م

الجوامع -433 جمع  شرح  يف  الهوامع  بن  ،  همع  الرحمن  الدين  عبد  جالل  بكر،  أبي 

 . مصر،  المكتبة التوفيقية، تحقيق: عبد الحميد هنداوي،  السيوطي

الوابل الصيب من الكلم الطيب، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل، تحقيق:   -434

 م. 1985  -هـ  1405،  1ب العربي، بيروت، ط محمد عبد الرحمن عوض، دار الكتا 

اإلسالمي -435 الفقه  أصول  يف  الزحيليا،  الوجيز  مصطفى  محمد  الدكتور  دار  ،  ألستاذ 

 . م2006  -هـ  1427  ، 2، ط سوريا ، الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق



 

651 

الرسالة،   -436 البورنو، مؤسسة  د. محمد صدقي  الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  الوجيز يف 

 هـ. 1416الرياض،  

،  لجرجاين أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي ا،  الوساطة بين المتنبي وخصومه -437

البجاوي محمد  علي  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  وشرح:  عيسى  ،  تحقيق  مطبعة 

 . البابي الحلبي وشركاه

الزمان -438 أبناء  وأنباء  األعيان  بن  ،  وفيات  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو 

بكر   أبي  بن  اإلربليإبراهيم  الربمكي  خلكان  عباس،  ابن  إحسان  دار  ،  تحقيق: 

 . بيروت ، صادر

 محمد الثعالبي.  الدهر، أبو منصور عبدالملك بنيتيمة  -439

 

 ثالًثا: مصادر الشبكة العنكبوتية:

 موقع: اإلسالم سؤال وجواب: -1

 /8674rs/https://islamqa.info/ar/answe 
 موقع: المسلم:  -2

http://almoslim.net/node/272393 

 لشيخ عبد العزيز بن باز الرسمي. موقع: سماحة ا  -3

الدرب، حكم   -4 نور على  فتاوى  الرسمي،  باز  بن  العزيز  الشيخ عبد  موقع: سماحة 

 قراءة القرآن لغير المتوضيء. 

الفتاوى،   -5 مجموع  الرسمي،  باز  بن  العزيز  عبد  الشيخ  سماحة  قراءة  موقع:  حكم 

 الحائض لألذكار واألدعية. 

 ن الرسمي. موقع: سماحة الشيخ عبد اهلل بن جربي -6

 .موقع: سماحة الشيخ محمد بن عثيمين الرسمي، فتاوى نور على الدرب -7

http://binothaimeen.net 

 ***** 

https://islamqa.info/ar/answers/8674/
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 163  ................................................................. الجن والشياطين والمس والحسد والرقية الشرعية  ثامًنا:

 165  .................................................................................... قبسات من: البدع والمحدثات وأهلها  :تاسًعا

 168  ........................................................ واألحزاب والمذاهب والفرق  قبسات من: الجماعاتعاشًرا: 

 176  ................................ قبسات من: أحكام الكفار عموًما واليهود والنصارى خصوًصا  حادي عشر:
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 القسم الثاني: قبسات من:

 العبادات وما يتعلق بها

 181  .................................................................................................................. أصول الفقه قبسات من:  :أواًل

 209  .................................................................................... قبسات من: أبواب الطهارة وما يتعلق هبا  ا:ثانًي

 247  ..................................................................................... واب الصالة وما يتعلق هبا قبسات من: أب ثالًثا:

 297  ...................................................................قبسات من: أبواب صالة الجنازة وأحكام الجنائز رابًعا: 

 301  ..................................................... قبسات من: أبواب الزكاة والصدقة والمعامالت المالية  :خامًسا

 322  ................................................................................. تكاف قبسات من: أبواب الصيام واالع :سادًسا

 337  ............................................................................. قبسات من: أبواب الحج والعمرة والزيارة  :سابًعا

 358  ............................................................................................................ قبسات من: أبواب الجهاد :اثامًن

 366  ............................................................................................ قبسات من: أبواب الدعاء والذكر  :تاسًعا

 قبسات من: القسم الثالث:

 املعامالت وما يتعلق بها

 373  ................................................................................................... قبسات من: مسائل تتعلق بالبيوع  :أأوًل

 403  ................................................................................. كام تتعلق بالنكاح والنساء قبسات من: أح ثانًيا:

 422  ............................................................................................... ء قبسات من: أحكام تختص بالنسا  ثالًثا:

 429  ......................................................... قبسات من: مسائل تتعلق باأليمان والنذور والكفارات  رابًعا:

 433  .......................................................... قبسات من: أحكام تتعلق باألطعمة واللباس والصيد خامًسا:

 436  ........................................ قبسات من: أحكام تتعلق بالحدود والجنايات والمخاصمات  :سادًسا
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 القسم الرابع: قبسات من:

 األمثال الشعبية /اإلدارة والرتبية /األعالم /التأريخ والسرية /اآلداب واألخالق

 443  .................................................................................... قبسات من: اآلداب واألخالق والمواعظ : أأوًل

 505  .......................................................................... السيرة النبوية والصحابة واألنبياء قبسات من: ثانًيا: 

 514  .................................................................................................... األعالم والمشاهير قبسات من:  ثالًثا:

 525  ................................................................................ مسائل تتعلق باإلدارة والرتبية قبسات من:   :رابًعا

 538  ................................................................................... اللغة العربية وما يتعلق هبا قبسات من:  :خامًسا

 559  ......................................................................... أحكام وحكم وأقوال مشهورة قبسات من:   :سادًسا

 567  ............................................................................................................... قيل وقلتقبسات من:   :سابًعا

 604  ................................................................................... مسائل متنوعة وأمور متفرقة قبسات من:   :ثامًنا

 الفهارس

 609  ............................................................................................................... راجع والمصادرفهرس الم 

 653  .................................................................................................................................................................................................. فهرس الموضوعات 

 ***** 
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